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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., .кв.м.)  - 3.00 км 

 Инвестиции в пътната мрежа (лв.) - 242 598 лв. 

 Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана 

четвъртокласна пътна мрежа - 5 селища/ Лик, Ослен Криводол, Боденец, 

Крапец и Ребърково/ , 1728 жители. 

 Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) - няма 

 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа -  няма 

 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.) - 0.859 км с инвеститор В и К 

 Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа (км.) - 1.989 км 

вод.отклонения и 0.799 км водопровод 

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

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

-  85 600 лв. / инвестиция на В и К/  

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

       2 344 / Горна Кремена, Върбешница, Игнатица, Руска Бяла и частично 

Мездра/  

 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.) -   2.72 км/ 

ул.”Просвета”, „Славейков” и „Ком” -  в Мездра, ул. „Г.Димитров”-– с. 

Оселна и улица към гробищен парк в с. Очин дол/ 

 Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните 

грижи, културата, спорта и младежките дейности - няма 

 Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности (лв.) -    258 066 лв. / подготовка на 

проекти/ 

 Брой газифицирани общински обекти -  няма 

 Инвестиции в нова техника за сметосъбиране -  2329 лв. За малогабаритна 

техника / чистота, озеленяване/ 
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 Саниране на общински сгради -  няма 

 Рехабилитация на улично осветление (бр.) 

-  подменени осветителни тела -  385 / от тях новозакупени – 50/ 

-  ремонтирани осветителни тела -  335 / окт тях на място 20/ 

                                                                                                                                        
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. С промените в Графика за движение на влаковете от декември 

2011 г. бързите влакове  остават 2 бр., а пътническите – 8 бр. / намаление с 3/ 

По направление гр. Мездра – гр. София се движат 12 бързи влакове и 6 бр. 

пътнически . С промените Графика за движение на влаковете от декември 

2011 г. бързите влакове   са 10 /намаление с 2/, пътническите остават 6 бр. 

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  / от м. декември 2011 г. училището е общинско/ 

9.СПИ “ Св. Климент Охридски “ с. Лик 
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 Брой ученици в едно училище -  200 / намаление средно с 18 ученици в 

сравнение с 2010 г./ 

 Разходи за издръжка на един ученик -   1491 лв. 

 Персонал на един ученик  -    0.120 

 Брой селища, без здравни заведения -  - всички села в общината 

 Брой население, обслужвано от едно здравно заведение. – 23 288 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  

 В периода януари-март 2011 г. екипът на общинската администрация/ 

съвместно с контрольори и преброители/ успешно реализира преброяването на 

населението и жилищния фонд на територията на община Мездра. 

            През м.юни 2011 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. 

 През м. август 2011 г. от Института за управление на програми и проекти 

беше изготвен Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на 

община Мездра 2007-2013 г. В подготовката на аналитичната част на доклада 

участие взеха  служители от администрацията. Докладът е публикуван на 

Интернет-страницата на община Мездра – www.mezdra.bg .  

 В периода август-ноември  2011 г. представителите на общинската 

администрация, включени в комисията по организационно-техническата 

подготовка на президентските и местните избори, съвместно с Общинската 

избирателна комисия организираха провеждането на изборите на територията 

на общината. 

 Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване 

квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските 

съветници  

            През  м.януари 2011 г. е разработен Годишен план за обучение на 

служителите от общинската администрация към Институт за публична 

администрация / ИПА/  за 2011 г./ и към НСОРБ. В Плана са предвидени за 

обучение:  8  служители от администрацията, на стойност 1140.00 лв. сумата е 

само за такса обучение//.  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 2011 г. 

плановото обучение към ИПА не се реализира/ никакви средства не бяха преведени 
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за обучение от Министерство на финансите/.  През годината се ориентирахме 

към участие в обучения по покана и някои  за сметка на различни институции. 

Общо 12 общински служители са участвали  в различни форми на обучение приз 

2011 г. на стойност -  3428.00 лв. 

През 2011 г. общински съветници не  са  участвали в обучение. 

 Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от 

фондовете на ЕС-  двама 

 Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС):   пет /сключени договори; два  

/класирани, чакат финансиране; три  /внесени, в процес на разглеждане// 

- ОП ,,Регионално развитие”- проект ,,Изграждане корекция на р. 

Боденска бара от ж.п. моста до детската градина” –    стойност 1 049 708  

лв. 

- ОП ,,Регионално развитие” – проект ,,Историята, културата и природата- 

туристическите атракции на община Мездра” – стойност  3 977 489 лв. 

- ОП ,,Регионално развитие” – проект ,,Община Мездра в подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 

деца в риск чрез изграждане на два Центъра  за настаняване от семеен 

тип и две Защитени жилища” – стойност 2 008 343,88 лв. 

- Механизъм за координация на управлението на предоставена безвъзмездна 

помощ за структурни реформи от Японска страна – проект ,,Създаване на 

трудотерапевтична работилница за деца и младежи с увреждания” –

стойност 124 443,26 лв. 

- ОП ,,Административен капацитет” – През 2011 г.. Община Мездра спечели 

проект ,,Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни 

и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” на  

стойност 283 625 лв. Изпълнението на проекта започна на 11.01.2012 г. 

 Забележка:  Посочените проекти  на стойност – 7 443 609.14 ще се 

реализират през 2012-2013 г. 

       През 2011 година. продължи изпълнението на проекта ,,Социални услуги 

за достоен и независим живот” по ОП ,, Развитие на човешките ресурси”/  52 

домашни помощници и социални асистенти/ – стойност 197 160.70 лв.  За 2011 г. 

по проекта са получени – 118 296 лв. Същият приключи през месец януари 2012 

година. 

          През изминалата година продължи и изпълнението на още два проекта по ОП 

,,Развитие на човешките ресурси”: 

- ,,Подкрепа за достоен живот”- Алтернативи / 48 лични асистенти/ - за 

2011 г. по проекта са получени 139 579 лв. 

-  ,,Нов избор – развитие и реализация” – операция „Развитие” / 30 

градинари и 30 помощник пътни строители/  - през 2011 г. по проекта са получени 

101 819 лв.  

През месец октомври 2011 г. започна изпълнението на III етап на проект 

,,Разкриване на обществена трапезария” – Фонд ,,Социално подпомагане” – 

продължителност 7 месеца (до 30.04.2012 г.),  през 2011 г. по проекта са 

получени 12 672 лв. 

По други  Програми за временна заетост през 2011 г. са получени  110 318 

лв./ работници аварийни дейности при зимни условия; работници 

благоустрояване/ 
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През изминалата 2011 година общинската администрация подготви  и 

кандидатства със следните проекти, които са процес на оценяване: 

- ,,Равен шанс за равен старт – за децата на община Мездра” по ОП 

,,Човешки ресурси” – стойност 193 000 лв., в него Община Мездра си партнира с 

ОДЗ 1 ,,Мир”- град Мездра и ПГ ,,Алеко Константинов” – град Мездра. 

- ,,SeR Проект - Солидарност към трудова заетост на ромите” по Програма 

,,Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване ГД” на Регионално 

управление на социалните грижи- Валенсия – от българска страна: Национална 

асоциация на общинските служители в България в партньорство с Община Мездра и 

,,Светлина-П” ЕООД. 

- През 2011 год. Общинска администрация Мездра работи по подготовката на 

проект ,,Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води” гр. Мездра по по ОП ,,Околна 

среда”. 

 

 Привлечени в общината средства през 2011 г. (в т.ч. от фондовете на ЕС) – 

хил.лв -  482 684 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,  2008 и 2009, 2010 г. 

 Предприети мерки, в резултат на мониторинга -   активната работа за участие 

с проекти по мерките на оперативните програми – „Регионално развитие”, 

„Околна среда” и „Човешки ресурси” и „Административен капацитет”. Запазване 

нивото на социалната инфраструктура и качеството на предлаганите услуги. 
 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. През мандат 2007-2011 тези преференции не са 

актуализирани  

 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  

-   8  бр. 
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      През 2011 година са проведени 14 заседания на обществено-консултативни съвети, 

които са обсъдили 29 въпроса. 

 Обществен съвет за социално подпомагане – 6 заседания 

Обсъдени са 21 въпроса, по-важни от които са: 

 - обсъждане на проект по ОП”Регионално развитие” – изграждане на две 

„защитени жилища”  с капацитет – 8  бр. и два „центъра за настаняване от семеен тип” 

с капацитет 12 бр. в град Мездра; 

 - обсъждане проект на АСП  по Оп”Развитие на човешките ресурси” – 

„Алтернативи -  за назначаване на 47 лични асистенти; 

 - участието на общината в седмицата на семейната грижа; 

 - отчет на социалната услуга „Обществена трапезария” с капацитет – 90 

потребители; 

 - разглеждане на молби за предоставяне на хранителни продукти и дрехи; 

 - готовността за предоставяне и раздаване на интервенционните запаси от ЕС – II  

и III  транш, от Червения кръст  във всички населени места на общината. 

 

Обществен съвет за физическо възпитание и спорт  -  2 заседания 

Разгледани са: 

- спортно-туристически календар  

- разпределение на финансовите  средства на спортните клубове 

 

    Обществен експертен съвет „Култура и историческо наследство” – 2 

заседания 

Обсъдени въпроси: 

- разпределение средствата на читалищата в община Мездра 

- програма за празниците на културата „Мездра-май” 

 

    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: 

- формулата за разпределението на средствата в училища и детски градини по 

Бюджет 2011 г. 

- целодневната форма на обучение 

 

 Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети  - 52 

 Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с 

неправителствени организации от страната  -   / два – домашни помощници и 

социални асистенти и обществена трапезария/ 

 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: 
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2534 лица в т.ч.  

- Интервенционни запаси  – хранителни продукти по линия на Червения кръст 

             Първи транш –  8 317 76  кг хранителни продукти на  748 бенефициенти 

            Втори транш – 11 018 25 кг хранителни продукти на  747 бенефициенти 

            Трети транш – 19500 00  кг хранителни продукти на  797 бенефициенти 

            

- Обществена трапезария – 90 лица  

- Домашни помощници и социални асистенти – 55 лица –152 потребители 

 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. 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. В неговата сграда се 

помещават 9 производствени фирми и 2 офиса. 

 Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора  -  4 

новопостъпили фирми през 2011 г.: / „Преслав груп” – ЕООД – София – 

сервизно обслужване на домакинска техника; „Дари-секюрити”-ООД-

Мездра – сигнално-охранителни системи; „Хидрокареколоджи-България” – 

ООД-Мездра – производство на катализатори за икономия на гориво за 

автомобили; „Алфакомерс-груп” – ЕООД – София – производство на чували-

едрогабаритни/  

 Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП  -  интернет-връзка; 

консултации за проекти по европейски програми 

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

осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари  -  10 бр. / съдействие 

за участие в Международна туристическа борса – София – 17-19.02.2011 г./ 

 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 
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 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  -  няма 

 Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други 

общини -  няма 

 Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други 

общини (хил.лв.). 

 Площ на предоставените терени за привличане на инвеститори / развитие на 

производствена дейност и търговия на МСП, земеделие (кв.м.; дка) – 

-  през 2011 г. са продадени: 77.023 дка земеделска земя в землищата на с. 

Ребърково и с. Люти брод на „Нови енергии” – ООД – София;  6.541 дка земеделска 

земя в землището на с. Старо село и с. Царевец на „Турбоген” ООД – София;   

- учредено е право на ползване за срок на концесията на земеделска земя от 

164.153 дка  в землището на с.Върбешница   с „Дионисомарбле България” ЕООД –

София.  

      - през 2011 г. са обявени свободни терени с обща площ 451.514 дка на 

територията на община Мездра и селата – Зверино, Люти дол, Игнатица, Брусен; 

     -  предоставени са сечища за добив на дървесина – общо добити 1858 метра 

кубични дървесина в землищата на селата: Кален, Върбешница, Дърманци, 

Боденец. 

 Брой на създадената или подобрена леглова база  -   няма 

 Брой на нововъведени/модернизирани хотели  -   няма 

 Брой на създадените/подобрени атракции  -  няма 

 Създадени нови фирми в областта на туризма-   1  ”Кремена турс”ООД 

 Функциониране на професионално сдружение на туристическите фирми- 

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

“Ржана” – с.Игнатица. Съвместно със  сдружение „Искърско дефиле” през 

май 2011 г. община Мездра  организира традиционния Национален 

фолклорен събор „Де е българското”  

 Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес -  35 

 Брой туристи -  не разполагаме с такива данни  

 Брой реализирани от туристите нощувки в общината  -   5474 - отчетени на 

база подадена Справка – декларация от средства за подслон и места за 

настаняване на територията на община Мездра за реализирани нощувки.  

 Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия 

бизнес  -  няма 

 Брой на организирани конференции/ изложения -  2/ „Дядо Йоцо – 

художествени занаяти” и по време на Мездра-май 2011 - изложение 

„Керамика от Троян” 
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  Обем на местните инвестиции на територията на общината –  писмо с изх. № 

26.00-99/09.02.2012 г. към 8 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 2011 г. в размер на 69 354 лв.; отговор от «Хемус-М»-АД- 

през 2011 г.-  «няма осъществени местни и чуждестранни инвестиции».   

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

данни 

 Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общината – 

няма данни 

 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 (%); 

-      Към края на месец декември 2011г. общия брой  на регистрираните 

безработни лица е 1414 лица. Равнището на  безработицата е 14,93 % 

Състояние на безработицата в община Мездра за периода  2004г. – 2011г. 

- Към 01.01.2004г. – 20,08% - регистрирани 2237 лица 

- Към 01.01.2005г. – 17,58% - регистрирани 1958 лица 

- Към 01.01.2006г. – 16,79% - регистрирани 1870 лица 

- Към 01.01.2007г. – 11,70% - регистрирани 1303 лица 

- Към 01.01.2008г. –  7,85% - регистрирани  874 лица 

- Към 01.01.2009г. –  7,20% - регистрирани  803 лица 

- Към 01.01.2010г. – 10,12% - регистрирани 1127 лица 

- Към 01.01.2011г. – 12,43% - регистрирани 1385 лица 

 Брой анкетирани безработни лица по населени места; 

За периода 25 ноември – 14 декември 2011г., екип от Общинска 

администрация  проведе срещи и анкетира  415 безработни лица 

регистрирани и нерегистрирани в Дирекция „Бюро по труда”  Мездра в 27- 

те  населени  места на  общината. От анкетираните преобладават лицата 

с основно и начално образование. От 415 лица, 276 са регистрирани в Д”БТ” 

Мездра, а 139 лица не са потърсили услугите на Д”БТ”. По възрастова 

структура преобладават групите на  лицата от 50 до 60год. и тези  от 40 

до 50 години. 154 от анкетираните лица са заявили, че желаят да работят 

на минимална работна заплата в населеното място. 

 Обявени работни места през 2011 г.  в Дирекция „Бюро по труда”  -  311 

 Започнали работа през 2011 г. със съдействието на Дирекция „Бюро по 

труда” – 234  лица / не се включват Програмите за временна заетост/ 

 Брой на участниците в програми за временна заетост  -  293  лица 
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-  Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”  - 122 лица 

      *работник аварийни дейности при зимни условия – 102 лица; 

      * работник КБД - 2 лица 

      *работник по благоустрояване  - 8 лица 

      * работник по поддръжка – 10 лица 

- Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 18 лица 

- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” – 13 лица 

- Национална програма „Старт в кариерата” – 3 лица: 

                + 1 лице в Общинска администрация – Мездра 

               + 1 лице в Дирекция „Бюро по труда” – Мездра 

               + 1 лице в Дирекция „Социално подпомагане” - Мездра 

- Регионална програма за заетост  - 15 лица - озеленители 

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

 Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация: 

- 68 безработни лица са обучени по  ОП”РЧР”, „Нов избор, реализация и 

развитие” Операция „Развитие”, професия „Помощник пътен 

строител” и „Градинар”. 

- 85 заети лица от частни фирми и  самонаети лица са обучени по  

ОП”РЧР”, Схема „Аз мога”  - по професии „Готвач”, „Фризьорство”, 

„Монтьор на автотранспортна техника”, „Чуждоезиково обучение”  и 

други. 

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%; / 169 потребители през зимния период, 208 

потребители през летния период за 2011 г/. 

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

-  92% 

 Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги  -  

~ 76% / 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 7-ми клас  -  97  ученика 

- след 8-ми клас - 118  ученика 

- във  ВУЗ          -   53  ученика  

 Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици  -  ~98% 
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 Коефициент на записване в училище (%)  -   

-  в 1- ви клас   -   100% 

-  в 9-ти клас  -     ~98% 

 Брой вакантни места за учители  -   1 място за учител по английски език 

 Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество 

      През 2011 г. 16 798 граждани са  за посетили Центъра  за  услуги  и 

информация на гражданите/ с 2551 граждани по-малко от 2010 г – една от 

причините е преустановяване на работата на гише – услуги ТСУ./. Средно-

месечна посещаемост - 1400 граждани,  средно-дневна посещаемост - 64 

граждани. В електронната деловодна система са заведени 8301 документи. В 

общината са постъпили 104 жалби/ със  7 по-малко от 2010 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 16 граждани през 2011 г. са попълнили анкета за 

удовлетвореността от качеството на услугите За съжаление броят на 

попълващите анкети намалява през последните години. Няма недоволни от 

обслужването граждани. На гише на предприемача са попълнени 10 анкетни 

карти. 

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

По данни от РЗИ – гр.Враца, писмо № КД-04-32/03.01.2012г.  към 31.12.2011г. 

броя на регистрираните  в РЗИ – Враца лечебни заведения за извънболнична помощ 

на територията на община Мездра е, както следва: 

- Амбулатории за първична  извънболнична помощ – 35 бр., в т.ч. по 

дентална  медицина – 19 бр.; 

- Групова  практика за първична медицинска помощ по дентална  

медицина – 2 бр. 

- Амбулатории за специализирана извънболнична помощ – 26 бр. мв т.ч. по 

дентална  медицина – 1 бр.; 

- Групова практика  за специализирана медицинска помощ – 1 бр.; 

- Медико-техническа лаборатория – 1 бр.; 

-  Медико-диагностича лаборатория – 1бр. 

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)  
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На база изготвения анализ през 2011 г. от Общинската администрация групата за 

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

изводи: 

 

1. През 2011 г. усилията на общинската администрация са 

насочени към подготовка и кандидатстване с проекти по 

оперативните програми ”Регионално развитие” , “Околна 

среда”, “Административен капацитет” и „ Развитие на 

човешките ресурси”.  

2. През 2011 г.  бяха сключени договори за спечелени проекти по 

оперативните програми : “Регионално развитие”/три проекта/ , 

“Административен капацитет”, и безвъзмездна помощ от 

Японското правителство на стойност  -  7 443 609.14 лв. 

3. През годината продължиха усилията по успешното реализиране 

и приключване на проекти по ОП “Развитие на човешките 

ресурси”  - обществена трапезария, социални и лични 

асистенти, домашни помощници, градинари и помощник пътни 

строители  и кандидатстване с нови социални проекти. 

4. Активна беше работата на общинската администрация по 

организацията на Преброяване 2011, по подготовката на 

община Мездра за контролен  одит  по трите международни 

стандарта ISO, по организационно-техническата подготовка и 

произвеждането на президентските и местните избори през 

октомври 2011 г.  

5. През м. юни 2011 г. община Мездра отново защити успешно 

сертифицираната  интегрирана система за управление от  SGS – 

България, съгласно изискванията на трите международни 

стандарта. 

6. Стабилен е броят на гражданите, ползващи административни 

услуги в Центъра за услуги и информация. През 2011 г. има 

спад на броя на потребителите на услуги  с 2551 души в 

центъра. Това се дължи на изнасянето на работното място ТСУ 

от центъра в дирекция “УПИТУ”, поради прехвърлянето на 

специалиста.   

7. Разшири се системата за предлагането на по-качествени 

социални  услуги в общината. Бяха анкетирани 415 безработни 

лица от 27-те села на общината. Активизира се дейността на 

Клубовете на пенсионера.  

8. Въпреки финансовата криза за единадесета поредна година се 

организира работата на студентите от общината  през летните 

месеци на различни инфраструктурни обекти /в периода 18.07 – 

31.08.2011 г. - работили 81 студенти/. 

9. Продължаващата криза увеличи броя на регистрираните 

безработни в общината - увеличение с 2.5% - в сравнение с 2010 г. 

 

10.  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 и през 2011 година. 
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 Препоръки: 

 

1. Да продължи активната работа за участие с проекти по 

мерките на оперативните програми – „Регионално развитие”, 

„Околна среда” и „ Развитие на човешките ресурси” и 

„Административен капацитет”, както и по други програми. 

    

2.    Да се поднови работата на Общинския съвет за тристранно 

сътрудничество 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 подобри 

качеството на предлаганите услуги в кметствата. 
    

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 2011 г. 

 


