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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
2010 година

февруари 2011 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.) - 2 194 км
Инвестиции в пътната мрежа (лв.) – 242 597 лв.
Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа – 9 селища; 3233 жители
Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) няма
Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа; 13 611 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.) 5.083 км /изградено от
В и К/
Обем на изградени водоизточници (куб.м.); - няма
Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.)
- 87 185 лв. / инвестицията е на В и К/
Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи 15 513 жители
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.) - 0.83 км
Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности - 5 бр.
Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, спорта и младежките дейности (лв.) - 210 370 лв.
Брой газифицирани общински обекти няма
Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.) – 17500 лв.
– Мотометачка ШМИДТ СК 153С
Дължина на укрепени речни корита (м.) - няма
Рехабилитация на улично осветление (бр.)
- подменени осветителни тела - 291 бр. – от тях:
- ремонтирани осветителни тела - 241 бр.

Саниране на общински сгради - 3 детски градини
Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата
Разработена система за транспортно обслужване на училищната мрежа –
Транспортното обслужване се осъществява със 6 бр. училищни автобуси и
от 3 фирми-превозвачи по транспортна схема и чрез специализирани
автобусни курсове. Осигурено е 100% транспортно обслужване за учащите , във
връзка с редовните учебни занятия и допълнителните такива.
Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината
Транспортното обслужване на населението се осъществява от 9 автобусни
фирми , с три от които общината е сключила договори за възлагане обществен
превоз на пътници.
Брой транспортни връзки (в денонощието) между Мездра и Враца, Мездра и
София
17 броя автобусни курсове се изпълняват по направление гр. Мездра – гр.
Враца и 11 броя ж. п . връзки са осигурени с ГДВ , от които 9 пътнически и 2 бр.
бързи влакове.
По направление гр. Мездра – гр. София се движат 12 бързи влакове и 6 бр.
пътнически .
Разкрита е автобусна линия гр. Мездра – гр. София с 1 автобусен курс .
Брой транспортни връзки (в денонощието) между населените места и общинския
център
В делнични дни са осигурени от 3 до пет броя транспортни връзки между
населените места по отделните направления и общинския център. Превозите
са разпределени равномерно през деня и дават възможност за задоволяване
потребностите на гражданите.
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 – 218 ученици
Разходи за издръжка на един ученик- 1437 лв.
Персонал на един ученик - 0.122
Брой селища, без здравни заведения - всички села в общината

Брой население, обслужвано от едно здравно заведение. – 23 588 всички
жители на общината
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 2010 г. община Мездра на контролен одит защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS – България,
съгласно изискванията на три международни стандарта ISO 9001:2008
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.
Община Мездра стана носител на тазгодишната награда на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за общинареформатор през 2010 г. в категорията „средни общини” за нейния траен
принос в развитието на местното самоуправление. Това стана по време на
VII-ата годишна среща на местните власти, състояла се от 13 до 15
октомври в курортен комплекс „Албена”.
Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване
квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските
съветници; През м.януари 2010 г. е разработен Годишен план за обучение на
служителите от общинската администрация към Институт за публична
администрация / ИПА/ през 2010 г./ и към НСОРБ. В Плана са предвидени за
обучение: 8 служители от администрацията, на стойност 1020.00 лв. /
само към ИПА./. Освен планираното обучение през годината се организират
и редица тематични обучения, по покана от различни обучителни
организации.
Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и
общински съветници
Забележка: поради липсата на средства за обучение, през 2010 г. плановото
обучение към ИПА не се реализира/ никакви средства не бяха преведени за
обучение от Министерство на финансите/.
През годината се
ориентирахме към участие в обучения по покана и за сметка на различни
институции. Общо 23-ма общински служители са участвали в обучителни
семинари приз 2010 г.
17 общински съветници са взели участие в различни форми на обучение през
2010 г. / някои в повече от едно обучение/. На 9-10.03.2010 г. по инициатива
на ОбС-Мездра с помощта на Европейската комисия – Брюксел и нейната
програма TAIEX на територията на общината се проведе обучителен
семинар по практическите аспекти на възлагането на обществените
поръчки в Европейския съюз, в който участваха 11 общински съветници, 12
общински служители, представители на общини от Северозападна
България, директори на училища, представители на бизнеса. Двама
общински съветници участваха в обучение по проект „Провеждане на
кампания за популяризиране на структурните инструменти на ЕС в

България и осигуряване на информираност и прозрачност във връзка с
усвояването на средствата от ЕС.
Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от
фондовете на ЕС - 6 - ма общински служители
Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС)
- ОП ,,Човешки ресурси”- проект ,,Подкрепа за достоен живот” –
стойност 170 988,32 лв. /през 2010 г. по проекта са постъпили – 600 лв.
Реализацията на проекта ще бъде през 2011 г. и включва: 23 работни места за
лични асистенти I етап за периода – 10.01.2011 – 07.03.2012 г.; II етап 24 р.м.
от 10.03.2011 – до07.03.2012 г.
- ОП ,,Човешки ресурси” – проект ,,Социални услуги за достоен и независим
живот в Община Мездра” – стойност 197 160,70 лв. /през 2010 г. по проекта са
постъпили – 39 432 лв. Реализацията на проекта започва в края на 2010 г. и ще
продължи през 2011 г 51 работни места за домашни помощници и социални
асистенти от 05.01.2011 г./
- ОП ,,Човешки ресурси” – проект ,,Нов избор – развитие и реализация” –
стойност 108 000 лв. / 30 работни места за помощник пътен строител от
01.03.2011 – до 01.03.2012 г./
През месец юли 2010 година приключи изпълнението на проектите:
- ,,Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на
територията на Община Мездра, подобект: ,,Техническа помощ за изграждане
на разделна канализационна инфраструктура реконструкция на водопроводна
мрежа и изграждане на ПСОВ на с.Зверино”- Техническа помощ ОП,,Околна
среда” на стойност 361 200 лв./ през 2010 г. по проекта са постъпили – 73 200
лв./
Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) – хил.лв. –
3 022 736 лв. / освен посочените суми по реализираните проекти в
общината са постъпили:
-

по ОП”Регионално развитие” - 2 760 564 лв./ за проекти, реализирани
през 2009 г.

-

по програми за осигуряване на заетост от МТСП – 148 940 лв.

През изминалата 2010 година общинската администрация подготви
кандидатства със следните проекти:

и

- ОП ,,Административен капацитет” – проект ,,Община Мездра в 21 век повишаване на качеството на управление на процесите, свързани с
обслужването на населението - граждани и бизнес в синхрон с
изискванията на Закона за електронното управление" – стойност
155 370,00 лв. – в процес на разглеждане от оценителна комисия в
Управляващия орган на ОП ,,Административен капацитет”
- ОП ,,Административен капацитет”- проект ,,Създаване на условия за
разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за
устойчиво развитие на община Мездра" – стойност 283 625,00 лв. – в
процес на разглеждане от оценителна комисия в Управляващия орган на
ОП ,,Административен капацитет”

- ОП ,,Регионално развитие” –проект ,,Мездра-град с изградена
инфраструктура осигуряваща безопасна и благоприятна среда за живот и
отдих" -стойност 3 172 140,96 лв. – не е одобрен
- ОП ,,Регионално развитие” – проект ,,Община Мездра с енергийно
ефективно образователна инфраструктура” – стойност 1 236 775,33 лв. класиран за финансиране, но нефинансиран поради липса на достатъчен
финансов ресурс по схемата
- ОП ,,Регионално развитие” – проект ,,Изграждане корекция на
р.,,Боденска бара"от ЖП моста до детската градина - гр.Мездра" –
стойност 1 049 708 лв. – в процес на разглеждане от оценителна комисия
в Управляващия орган на ОП ,,Регионално развитие”
Създадено обществено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план
- 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, 2008 и 2099 г.
Предприети мерки, в резултат на мониторинга продължи активната
работа за участие с проекти по мерките на оперативните програми –
„Регионално развитие”, „Околна среда” и „Човешки ресурси”; продължи
разширяването на сътрудничеството с НПО и структури на гражданското
общество, особено в социалната сфера.
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 и консултативни съвети в помощ на
общинската администрация - 8 бр.
През 2010 година са проведени 20 заседания на обществено-консултативни съвети,
които са обсъдили 27 въпроса.
Обществен съвет за социално подпомагане – 10 заседания
Обсъдени са 14 въпроса, по-важни от които са:

разработване на Стратегия за равнопоставеност и равни шансове на хората с
увреждания от община Мездра;
- допълнения към Стратегията за социалните услуги съгласно изменението на
ППЗСП;
- обсъждане на подготовката и стартирането на социалната услуга „Обществена
трапезария”;
- обсъждане на социални проекти по които ще работи общината;
- разглеждане на молби за предоставяне на хранителни продукти и т.н.
Обществен съвет за физическо възпитание и спорт – 3 заседания
Обсъдени по-важни въпроси:
- спортно-туристически календар
- разпределение на средствата за спортните клубове
- определяне на спортист на годината
-

Обществен експертен съвет „Култура и историческо наследство” – 2 заседания
Обсъдени са:
- приемане на културен календар
- разглеждане на проектни предложения по ОПРР;
Обществен съвет за интегриране на малцинствата – 2 заседания
Разгледани са:
- анализ на социалните услуги
- включване в социалната услуга „Обществена трапезария”
Обществен експертен съвет по образование и работа с младите хора – 2 заседания
Обсъдени са:
- бюджета и определяне на правила за разпределяне на средствата в училища и
детски градини
- разпределение на финансовия резерв между училища и детски градини за 2010
година.
Обществен консултативен съвет по туризъм – 1 заседание
Обсъждане на проекти по ОПРР.
Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети - 56
Брой на проектите, осъществени от
неправителствени организации от страната

общината

в

партньорство

с

През 2010 г. приключиха проектите:
,,Разкриване на обществена трапезария”
- Фонд ,,Социално
подпомагане” стойност 18 040лв., в който Община Мездра си партнираше
с НПО ,,Любомир Мишев-КМ-96”. От 1.12.2009 – до 1.05.2010 г. 100
социално слаби лица/ от Мездра и Елисейна/ са получавали обяд в
трапезарията
- Реализира се и втория етап на проекта на стойност 12 870 лв. – от
1.10.2010 г. до 31.12.2010 г. – 90 социално слаби лица получават обяд.
-

,,Социални услуги в семейна среда” по ОП ,,Човешки ресурси” на стойност
124 000 лв. с 25 работни места за домашни помощници и социални
асистенти.

Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно
осъществяване на социални дейности
- една организация – ЕТ „Любомир Мишев КИМ 96 ” с.Игнатица
Брой на населението получило социални услуги, предоставени съвместно от
общината и неправителствени организации
*

2735 лица в т.ч.

- Интервенционни запаси – 2595 лица - 33 тона 117 кг. – хранителни
продукти/ по линия на Червения кръст/
- Обществена трапезария – 90 лица
- Домашни помощници и социални асистенти – 25 лица – 50 потребители
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
Опитваме се да представяме по-големите фирми в Интернет-страницата
на община Мездра, както и да ги информираме за предстоящи изложения в
съответствие с тяхната дейност.
Функциониращ бизнес инкубатор в общината от 2006 г. в общината функционира Бизнес инкубатор;
Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора - През 2010 г.
с помощта на Бизнес инкубатора е подпомогната дейността на 8
новостартиращи малки фирми
Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП - Бизнес инкубатора
предоставя ползването на интернет, изложбена зала, телефон, справки и
консултации за изготвяне на евр проекти.
Брой на МСП, на които общината е съдействала за рекламиране на дейността и е
осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари - през 2010 г. са
организирани две срещи с 18 фирми, арендатори на земеделски земи в
община Мездра, съгласно ЗСПЗЗ – за уточняване на границите на
обработваните от тях блокове.
Организирани са три обучения за земеделски производители за разясняване
по ЗСПЗЗ.

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 - 2 бр.
Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини
През 2010 г. приключи изпълнението на проекта ,,Между приятели и добри
съседи” по ОП ,,Регионално развитие”, в който Община Враца си
партнираше с Общините Козлодуй, Мездра и Мизия /от нашата община в
проекта са участвали трима общински служители и един общински
съветник/
Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини (хил.лв.). - 189 865.60 лв.
Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и
търговия на МСП (кв.м.) – през 2010 г. са предоставени 1200 кв.м. ; сключени
са 24 договора със земеделски производители, като са им предоставени 4364
декара общински мери и пасища за отглеждане на животни; с три фирми
/дърводобивни и дървопреработващи/ са сключени договори за провеждане на
търгове за организиране на сечища в общински гори в с. Кален и с. Брусен.
Брой на създадената или подобрена леглова база – 1 бр. / подобрения на базата
в хотелски комплекс “ Родина “ – подобрения в стаите, създадени лукс стаи
с интернет и климатик, VIP апартамент с джакузи;
Брой на нововъведени/модернизирани хотели -1 бр. / подобрения на базата в
хотелски комплекс “ Родина “ - подобрения в стаите, създадени лукс стаи с
интернет и климатик, VIP апартамент с джакузи;
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. Зверино
- Сдружение “ Ржана “ – с. Игнатица
Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес - 34 управители на фирми;
Брой туристи - 964 бр. – отчетени на база подадена Справка – декларация от
средства за подслон и места за настаняване на територията на община
Мездра за реализирани нощувки, брой туристи и внесена туристическа
такса;

Брой реализирани от туристите нощувки в общината – 1143 бр. - отчетени на
база подадена Справка – декларация от средства за подслон и места за
настаняване на територията на община Мездра за реализирани нощувки,
брой туристи и внесена туристическа такса;
Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия
бизнес
Проект “ Между приятели и добри съседи “, съвместно с общините Враца,
Мизия и Козлодуй, община Мел – Италия и Провинциален консорциум за обучение
Феррара - Италия.
Обем на местните инвестиции
- няма постъпила информация на
запитванията - писмо с изх. №91.00-7/11.01.2011 г. към 12 от големите
фирми в общината за местни и чуждестранни инвестици . Получихме
отговор единствено от «Овергаз Запад» АД – направени инвестиции от
дружеството на територията на община Мездра през 2010 г. в размер на
21 540 лв.
Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.)
няма постъпила информация на запитванията - писмо с изх. №91.007/11.01.2011 г. към 12 от големите фирми в общината за местни и
чуждестранни инвестиции.
Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общинатаняма
Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на
общината (лв.) - няма данни
Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции
(кв.м.) - няма
Равнище на регистрираната безработица в общината (%)
- 12,43% или 1385 регистрирани безработни лица/ в края на 2010 .г / за
сравнение – през 2009 г. 10.12% или 1127 регистрирани безработни лица / увеличение с 2.31% или с 258 лица



Разкрити работни места в общината - През 2010 г. в Бюро по труда - Мездра са
обявени 236 работни места / за информация – само в „СО БОРДНЕТЦЕ”
ЕООД – филиал Мездра през 2010 г. са назначени 548 работници/ от тях – 145
напуснали/; от наетите във фирмата от община Мездра са 195 човека/ от тях
140 продължават да работят, 55 са напуснали/
Брой на участниците в програми за временна заетост
* НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 145 лица
* НП „Асистенти на хора с увреждания” – 25 лица
* НП „Старт в кариерата” – 2 лица
* НП „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” –
1 лица
* „Кредит без лихва за хора с увреждания” – 1 лица

* Регионални и браншови програми – 11 лица
* Други програми реализирани чрез партньорство на Д”БТ” – 20 лица
* „Отново на работа” – 4 лица
* „Развитие” – 35 лица
* „Аз мога” – 68 лица
Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности - няма
Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация- 33
безработни, обучени за помощник пътни строители по проекта на Община
Мездра, които ще работят през 2011 г.
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
- Капацитет 215 потребители, към момента няма чакащи, всички
желаещи са обхванати. 100%; / 198 потребители за 2009 г/.
Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
- 98%
Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги 81% / по данни на директорите на училища и детски градини/
Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ –
-

след VII клас - 78 ученици

-

след VIII клас - 143 ученици

-

постъпили във ВУЗ - 44 ученици

Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици - 98%
Коефициент на записване в училище (%) - в 1-ви клас – 100%; след 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 2010 г. 19 349 граждани са за посетили Центъра за услуги и
информация на гражданите/ с 1915 граждани повече от 2009 г./. Средномесечна посещаемост - 1612 граждани, средно-дневна посещаемост - 76
граждани. В електронната деловодна система са заведени 8380 документи.
В общината са постъпили 111 жалби/ с 19 по-малко от 2009 г./, но нито
една от тях не се отнася до качеството на административното
обслужване. През последните три години се наблюдава тенденция за
намаляване броя на постъпилите жалби. Общо 10 граждани през 2010 г. са
попълнили анкета за удовлетвореността от качеството на услугите За
съжаление броят на попълващите анкети намалява през годината. Няма
недоволни от обслужването граждани.
Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата

Брой по здравна карта

Брой регистрирани в РЦЗ (физ. лица)
В инд. практики

В групови практики

лекари

дентални

лекари

дентални

лекари

дентални
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17
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0

1
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9
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0

0
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7

5

3
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1

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) - няма
На база изготвения анализ през 2010 г. от общинската администрация групата за
наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-2013 г. направи следните
изводи:
1.

През 2010 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 проекти по ОП “Човешки
ресурси” - обществена трапезария и социални асистенти и
кандидатстване с нови социални проекти.

3.

През 2010 г. общинската администрация реализира и започна
работа по проекти с НПО, особено в социалната сфера.

4.

Активна беше работата по подготовката на община Мездра за
контролен одит по трите международни стандарта/ последните
версии/.

5.

През м. юни 2010 г. община Мездра отново защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS –
България, съгласно изискванията на трите международни
стандарта.
Стабилен е броят на гражданите, ползващи административни
услуги в Центъра за услуги и информация. През 2010 г. има
увеличение на броя на потребителите на услуги с 1915 души.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Подобрява се качеството на услугите. Проучва се мнението на
потребителите на услуги чрез анкетни карти.
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.
Разшири се системата за предлагането на по-качествени услуги
от Социалния патронаж по селата. Активизира се дейността на
Клубовете на пенсионера.
Въпреки финансовата криза за десета поредна година се
организира работата на студентите от общината през летните
месеци на различни инфраструктурни обекти /макар и само за
един месец/
Не се реализира годишния план за обучение , поради
непревеждане на планираните средства по Плана от
Министерство на финансите.
Поради кризата, за съжаление нарасна и броят на
регистрираните безработни в общината увеличение с 2.31% - в
сравнение с 2009 г..
Не се реализира препоръката за активизиране 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.

Препоръки:
1.
Да продължи активната работа за участие с проекти по
мерките на оперативните програми – „Регионално развитие”,
„Околна среда” и „Човешки ресурси” и „Административен
капацитет”.
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 и през 2011
година.
3 Да продължи разширяването на сътрудничеството с НПО и
структури на гражданското общество, особено в социалната сфера.
4.
Да се запази нивото на социалната инфраструктура и
качеството на предлаганите услуги
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 2010 г.

