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НИ
ИЯ
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СЪКРАЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

АЗ

Агенция по заетостта

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГПСОВ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕО

Екологична оценка

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗВСГЗГФ

Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд

ЗРР

Закон за регионалното развитие

З3

Защитени зони

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МО

Междинна оценка

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МСП

Малки и средни предприятия

НЕМ

Национална екологична мрежа

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НПО

Неправителствени организации

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ОДЗ

Областна дирекция „Земеделие”

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”
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ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

OПТ

Оперативна програма ,,Транспорт” 2014-2020

ОПРР

Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014-2020

ОПДУ

Оперативна програма ,,Добро управление” 2014-2020

ОПИК

Оперативна програма ,,Иновации и Конкурентоспособност”
2014- 2020

ОПНОИР

Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОБ

Общински бюджет

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ/и устройствен/и план/ове

ПДК

Пределно допустимо количество

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателни станции за питейни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

РОУКАВ

Район за оценка и управление на атмосферния въздух

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РСЗ

Регионална служба по заетостта

СЗР

Северозападен район

СКФ

Структурни и Кохезионен фондове

СОУ

Средно общообразователно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТИЦ

Туристически информационен център

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ЦДГ

Целодневна детска градина

SWOT

Силни и слаби страни, възможности, заплахи
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В
ВЪ
ЪВ
ВЕЕД
ДЕЕН
НИ
ИЕЕ
Общинският план за развитие на община Мездра 2014- 2020 г./ ОПР/ е приет с
Решение 478 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Мездра на основание чл 13, ал. 3 и
чл. 24, ал. 1 от Закона за регионалното развитие. В окончателния вариант на ОПР са
отразени всички направени предложения от заинтересованите страни по време на
обществените обсъждания – фокус-групи, дискусии, семинари, социологическо
проучване.
Общинският план за развитие е основен документ за стратегическо планиране
и програмиране. Съдържанието на Общинския план за развитие на община Мездра
2014-2020 г. е съобразено с изискванията на чл. 13, ал.2 от Закона за регионалното
развитие и на Методическите указания на МРРБ за разработване на Националната
стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022 г./, Регионалните
планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/ г./, Областните стратегии за
развитие /2014-2020 г./ и Общинските планове за развитие /2014-2020 г./
Целта и задачите на плана са да бъдат приложени на местно ниво
европейските, националните и регионални стратегически приоритети, съобразно
спецификата и конкретните нужди при рационалното използване на общинските
възможности и характеристики на територията на цялата община.
При разработването на Общинския план за развитие на община Мездра 20142020 г./ ОПР/ са използвани стратегическите и планови документи на европейско,
национално и регионално ниво: Стратегия „Европа 2020”, Национална стратегия за
регионално развитие 2013-2022 г., План за развитие на северозападния регион-ниво 2
за периода 2014-2020 и Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020
година.
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Основни данни
Община Мездра се намира в Северозападна България около долината на река Искър.
Обхваща 28 населени места - 27 села и град Мездра. Административният център гр.
Мездра е разположен на около 100 км от София, в Мездренското котловинно
разширение. Релефът на общината е полупланински. Средната надморска височина е
270 м. Климатът е умереноконтинентален.
Населението на община Мездра наброява 21 748 души (2011 г.) – град и села, или
11.6% от населението на област Враца и 2.6% от това на Северозападния район (СЗР).
Територията на общ. Мездра обхваща 519.112 кв.км (14.3% от територията на областта
и 2.7% от територията на района). Тя е третата по големина на територията в област
Враца (след общини Враца и Бяла Слатина).

Таблица 1. Община Мездра - Основни характеристики
2007 г.

Показател

Община
Мездра

Брой населени места

28

2011 г.

Дял от:
Област
Враца
(%)

СЗР
(%)

22.8

4.3
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Община
Мездра

28

Дял от:
Област
Враца
(%)

СЗР
(%)

22.8

4.3

5

2007 г.

Показател

Община
Мездра

Брой градове

2011 г.

Дял от:
Област
Враца
(%)

СЗР
(%)

1

12.5

2.2

Население (бр.), в т.ч.
Градско население (брой - %)

23395
12333 52.7%

11.5
10.7

Селско население (брой - %)

11062 47.3%

Коефициент на възрастова
зависимост
Отн. дял на населението в
подтрудостопособна възраст (%)

Община
Мездра

Дял от:
Област
Враца
(%)

СЗР
(%)

1

12.5

2.2

2.5
2.2

21748
10918 50.3%

11.6
9.9

2.6
2.0

12.6

3.1

10830 49.7%

14.1

3.5

49.9

49.7

52.2

51.9

52.0

55.4

13.5

14.9

14.3

12.7

14.4

13.8

Отн. дял на населението в
трудостопособна възраст (%)

59.5

59.9

58.6

58.8

59.0

57.2

Отн. дял на населението в
надтрудостопособна възраст (%)

27.0

25.2

27.1

28.6

26.6

28.9

Обработваема земя на човек
(дка/човек)
Заети лица (15-64 г.) (бр.)
Равнище на безработица (%)

8.0

11.2

11.7

8.6

12.2

12.9

12.5
15.62

2.5
14.61

9.23

12.30

11.73

7562
13.12

Коефициент на икономическа
активност
Гъстота на населението
(души/кв.км)

66.8

63.2

63.8

66.2

60.9

60.6

45.1

56.0

48.8

41.9

51.6

44.4

Произведена продукция на човек от
населението (лв.)
Нетни приходи от продажби на
община Мездра (хил.лв.)

7224

61.9%

76.2%

4758

38.3%

46.5%

169008

7.15%

1.9%

103482

4. 5%

1.1%

Източници: НСИ, Агенцията по заетостта
Природни ресурси
Релефът на общ. Мездра е разнообразен – равнинно-хълмист на север и
полупланински – на юг. В границите на общината попадат части от Предбалкана и
Стара планина, както и средното поречие на р. Искър с Мездренското котловинно
разширение.
На територията на общината се добиват нерудни полезни изкопаеми (строителни
материали). Характерни за района са находищата на скално-облицовъчни материали –
варовик с разновидности от: светлосиви до тъмнобежови варовици с кварц, петнистоивичести бежови до сиви варовици, относително чисти бежови варовици, едропетнисти
Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.
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варовици. На територията на общината се добива суровина за производство на
хидратна вар, както и кариерни инертни материали.
Климатът е умерено-континентален с преобладаване на северозападните ветрове и
инверсионни характеристики през зимата.
През общината протича р. Искър и притоците й, по-големи от които са Моравешка,
Крапешка, Типченишка, Боденска. Река Искър формира най-големият речен пролом в
страната в Стара планина и Предбалкана. Водното количество е изобилно и
сравнително постоянно и може да се използва за напояване и за стопански цели.
Карстовият релеф е предпоставка за формиране на карстови подземни води, а речните
тераси – за грунтови. Минерални води засега не са установени. Водоснабдяването на
Мездра, както и на Враца, Монтана, Берковица и отчасти на Криводол се осъществява
от хидровъзел Среченска бара. На територията на общината има 6 язовира с различни
ползватели.
Почвеното разнообразие е представено от сиви и кафяви горски, алувиални,
хумусно-карбонатни и др. почви.
Горската дървесна растителност е от черен бор, бук, зимен дъб, благун, цер, келяв
габър, бял бор, акация и сребролистна липа и др. горски видове.
Разпределението на поземлените ресурси
предназначението им е представено на фиг. 1.

по

видове

територии

според

фиг. 1. Разпределение на поземлените ресурси по видове територии
Горска територии

Населени места и
др.урбан. Територии
37,8%
За транспорт и
инфраструктура
54,6%
За добив на полезни
изкопаеми и депа за
отпадъци
3,9%
2,4%

Земеделски територии

1,3%

Източник: НСИ
Земеделските територии заемат 283460 дка, или 54.6% от територията на
общината.
Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 186935 дка. На
човек от населението обработваемата земя е 8.6 дка, което е по-малко от стойностите
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на показателя за областта (12.2 дка/човек) и СЗР (12.9 дка/човек), но над средното за
страната (6.6 дка/човек).
Обработваемата земя включва в себе си площта на нивите с относителен дял 63.3%,
трайните насаждения – 6.1%, естествени ливади – 30.2%, параграфски земи – 0.4% и
разсадници – 0.01%.
Мерите и пасищата заемат площ от 89211 дка.
Горските територии заемат голяма част от територията на общината - 20156 дка,
или 37.8%.
Площта на горския фонд на общината е заета от широколистни и иглолистни гори,
както и от храстовидни формации.
Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 20041 дка
(3.9% от общата площ на общината).
Територията на водните течения и водните площи заема 3210 дка.
Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци е
12337 дка.
Останалата част от територията на общината се заема от територии за транспорт и
инфраструктура с обща площ 3954 дка.
Структура на собствеността
Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските земи в
изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и
на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) една от възможностите за
провеждане на целенасочена политика от общината е използването на общинските
земи.
В зависимост от характера и предназначението им към отделните видове територии се
прилагат различни правила и нормативи, които определят техния режим на
устройство. Същевременно те имат за цел да осигурят ефективното използване на
териториите и поддържането на природното равновесие.

22.. И
ИК
КО
ОН
НО
ОМ
МИ
ИЧ
ЧЕЕС
СК
КО
О РРА
АЗЗВ
ВИ
ИТТИ
ИЕЕ
2.1. Обща характеристика
Община Мездра е важно икономическо ядро на област Враца. Икономическата криза
доведе до изостряне на проблемите на икономическото развитие на общината, като
след от 2009 г. се наблюдава траен спад на реализираната продукция и заетите лица.
Общо за икономиката на общината този спад е 40% за периода 2009-2011 г., като
отраслите, които отбелязват растеж, са селското стопанство – около 3 пъти по
съпоставими цени и туризма – с около 10%. Развитието на останалите отрасли се
характеризира със спад, като при преработващата промишленост този спад е
повече от 50%, което има тежки последствия върху общото икономическо развитие
на общината, доходите и равнището на заетост.
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Регистрираните фирми на територията на община Мездра са над 600, като с най-висок
относителен дял на регистрираните предприятия е сектор услуги – 72,6, преработваща
промишленост – 12,6%, транспорт – 4,5%, строителство - 6,16%, селско стопанство –
5.9%. В структурно отношение в местната икономика преобладават микро- и малки
предприятия, като техният относителен дял е над 97,5%.
Силно намалява делът на нетните приходи от продажби на човек от населението –
повече от 35%, което е по-високо намаление от средното за област Враца и
Северозападен район. В сравнителен план размерът на нетните приходи от продажби
на човек от населените в община Мездра е близо пет пъти по-нисък от средния за
страната и повече от 2.5 пъти по-нисък от средния размер за област Враца, което
показва, че общината има значителни проблеми в икономическото развитие.
Вътре в икономическата структура тенденциите са разнопосочни. Докато
преработващата промишленост губи позиции и намалява своя абсолютен и
относителен дял, като намалява своето участие от 14% през 2010 г. на 9% - през 2011
г., селското стопанство увеличава своя абсолютен принос в икономиката на областно
ниво – от 1.3% през 2007 г. на 3.6%.

Таблица 2. Нетни приходи от продажби на отчетените нефинансови
предприятия по икономически дейности в община Мездра, хил.лв
Икономически дейности(А21)
Общо за община Мездра
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива

2008

2009

2010

2011

169008 172224 129 318 103482
1219
8551
56060

1786
N/A
62336

3260
N/A

7298
N/A

49 243

31056

N/A

3821

5 797

5882

Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване
Строителство

40
31636

17
20749

N/A
11 808

N/A
6391

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

55515
3333

69375
2687

42 462
3 811

37067
3940

Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

1474

1949

2 309

2105

582

632

575

666

Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания

692
173

594
369

651
431

593
243

Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

475
N/A

703
N/A

547
N/A

1055
N/A

4302
211
68

4906
N/A

4 365
N/A

4467
N/A

52

57

82
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Източник НСИ

Неблагоприятните процеси на икономически спад в община Мездра се отличават с повисоки темпове от средните за област Враца, което води до силно свиване на приноса
на община Мездра в областния комплекс – от 7.2% през 2008 г., на 4.5% - през 2011 г.
(таблица 3). Най-силно намаление на приноса в областния икономически комплекс се
отбелязва при строителството (от 13.4% през 2008 г. на 4.2% - 2011 г.), търговията
(съответно от 12.9% на 8.1%), преработващата промишленост, както и всички
останали икономически дейности, с изключение на селското стопанство, което показва,
че икономическата криза е оказала много силно негативно въздействие върху
стопанството на общината.

Таблица 3. Участие на община Мездра в нетните приходи от продажби на
нефинансовите предприятия на територията на област Враца, хил.лв
Дял на община Мездра от област Враца
Общо за община Мездра
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост

2008

2009

7.15% 7.64%

2010

2011

6.02% 4.46%

1.27% 1.58%
9.41% 13.55%

2.42%
13.94%

3.60%
8.92%

Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

13.44% 9.02%
12.88% 14.84%

6.06%
9.04%

4.18%
8.06%

Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

4.07% 3.37%
9.41% 12.31%

3.94%
13.37%

3.10%
6.46%

7.26%
6.70%

9.53%
10.69%

8.07%
8.49%

0.84% 1.61%
4.43% 13.50%

2.05%
9.67%

0.97%
9.84%

Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Хуманно здравеопазване и социална работа
Други дейности

5.01%
10.05%

11.73% 11.48%
3.88% 2.24%

11.26% 10.90%
2.35% 3.86%

Източник НСИ
В отрасловата структура на икономиката на община Мездра преобладава секторът на
услугите, който отбелязва тенденция на свиване с 25% спрямо 2008 г., независимо че
запазва своя дял в икономиката на община Мездра – 40-48%, което е резултат от
силното свиване на останалите отрасли, с изключение на селското стопанство.

Таблица 4. Структура на нетните приходи от продажби на нефинансовите
предприятия на територията на община Мездра
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2008

2009

2010

2011

2008

2009

Хил.лв
Селско, горско,
рибно
стопанство
Преработваща
промишленост
Строителство
Услуги

2010

2011

%

1219

1786

3260

7298

0.72%

1.04%

2.52%

7.05%

56060

62336

49 243

31056

33.17%

36.19%

38.08%

30.01%

31636
66825

20749
81267

11 808
55208

6391
50218

18.72%
39.54%

12.05%
47.19%

9.13%
42.69%

6.18%
48.53%

169008 172224 129318 103482 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Източник НСИ
Икономическата и инвестиционна активност в общината силно намаляват през
анализирания период, като редица дейности бяха преустановени. Общината се нуждае
от активно привличане на външни инвестиции, тъй като вътрешният потенциал е силно
намален.

Фиг. 2. Динамика на нетните приходи от продажби по икономически сектори
в община Мездра, хил.лв. 2008-2011 г.
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Строителство

Услуги

Източник НСИ

2.2. Селско стопанство
Балансът на поземлените ресурси показва, че земеделските територии заемат 291
360 дка или 56.1% от общата площ на общината. Обработваемата земя съставлява
близо 2/3 (64%) от земеделските територии през 2012 г. при 66.1% през 2007 г., т.е.
наблюдава се неголямо намаление на площите на обработваемата земя за периода
2007-2012 г.
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Почвено - климатичните условия в Общината са подходящи за развитие на
зърнопроизводството: пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед.
Основните земеделски структури са: частните кооперации, земеделски фирми,
арендатори, частни семейни стопанства и лични стопанства.
Промените в селското стопанство за периода 2007-2012 г. се изразяват в следните
основни насоки:
Разпределението на обработваемата земя по начин на трайно ползване няма
съществени изменения. Очертава се леко намаление на площите на нивите за
сметка на естествените ливади, при запазване доминирането на нивите. На
второ място по площ са естествените ливади, следвани от трайните
насаждения.
Запазва се високият дял на обработваемите площи. Не се използват под 20%
от земеделските земи. В същото време наличието на едри арендатори, които
изнасят селскостопанска продукция без да я преработват, се отразява върху
добавената стойност и заетостта в отрасъла;
Наблюдават се тенденции на намаляване на площите, засети с ечемик и ръж,
и увеличение на площите за маслодайни култури. Производството на
зеленчуци, тютюн и захарно цвекло отбелязва много голям спад.
Отглежданите земеделски култури не са монокултурни, наблюдава се
разнообразяване с трайни насаждения (с. Оселна), технически култури
(с. Долна Кремена), билки (с. Игнатица). Развитието на овощни градини в
близост до град Мездра е една от алтернативите за развитие на отрасъла в
общината;
Разширява се оранжерийното производство (30 дка оранжерия в с. Зверино с
проект за разширение), като са налице възможности и интерес за неговото
разширяване, главно в близост до град Мездра; ;
Развитие на животновъдството се очертава на север от долината на река
Искър (Мездра, Горна Кремена, Долна Кремена, Руска Бяла, Цаконица, Старо
село, Люти дол). Животновъдството в общината е недостатъчно развито и
неконкурентноспособно. Затова е необходимо да се приложат мерки за
стабилизиране и въвеждане на съвременни технологии в производството. По
този начин ще се отговори на нуждите на вътрешното потребление и на
международните пазари и съответно ще се осигурят стабилни доходи за
производителите, като се използват по-пълноценно наличните ресурси;
Около 3% от общинския поземлен фонд се ползва преференциално или
безвъзмездно за подпомагане на съответните ползватели;
По данни на НСИ се отбелязва непрекъснат растеж в показателите за
икономически резултати като произведена продукция, приходи от дейности и
нетни приходи от продажби (фиг.3).
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Фиг. 3. Динамика на нетните приходи от продажби в селското стопанство,
община Мездра
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европейските изисквания в сферата на селското стопанство.

за

в изключително малък размер са напояваните през периода площи. С малки
изключения процентът на полетите спрямо годните за напояване площи –
средно около 2%.

2.3.

Горско стопанство

Горските територии заемат 37.8% от общата площ на община Мездра. Около 70% от
залесените площи попадат в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори и
подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори. Горският фонд на
общината се включва към ДГС „Мездра”, което обхваща общини Мездра и Роман.
По отношение на собствеността на горските територии в общината, които са 20156 ха
се разпределят както следва:
Държавен горски фонд (ДГФ) - 14520 ха;
Частни физически лица - 5048 ха;
Частни юридически - 281 ха;
Общинска собственост - 293 ха;
Собственост на религиозни организации - 14 ха
По видов състав, горите в общината се разделят, както следва:
Иглолистни - 1350 ха;
Широколистни високостеблени - 2773 ха;
Издънкови за превръщане в семенни - 9782 ха;
Нискостъблени - 5453 ха
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Освен тези площи в общата цифра на горските територии има и незалесена
площ/поляни, ливади, пътища, просеки, скали , сипеи, реки с площ от 798 ха.
Средният размер на годишното ползване от горите е около 150000 куб.м. стояща маса
/с клони/, в която най-голям е делът на дървата, отпада и дребната строителна
дървесина. От страничните ползвания от горите са застъпени паша на едър и дребен
добитък, добив на листников фураж и сено, бране на горски плодове, липов цвят, гъби
и др.
Санитарното състояние на горите в ДГС “Мездра” не е добро. Повреди са установени
на 28,8% от залесената площ. Особено тежко е положението в издънковите дъбови
гори.
Стопанисващите органи са взели сериозни мерки за подобряване на санитарното
състояние на гората. Предимство се дава на санитарните сечи, когато се явяват масови
повреди. Мерки се взимат и срещу листогризещите, като се води авиобиологична
борба с тях.
Поради големите загуби с предимство са извеждани сечите в районите с пожари. В
горските територии има значително наличие на лечебни билки и диворастящи гъби,
предпоставка за тяхното организирано събиране.
Макар и със значителни трудности ДГС Мездра не е спирало залесителните
мероприятия в района на общината За последните четири години са залесени 239 дка.
Заетият персонал в горско стопанската дейност е 28 души.
Проектите на лесоустройствените планове са изработени преди 2007 г., но поради
обстоятелството, че не са настъпили съществени изменения не се е налагало да имат
промени.

2.4. Промишленост
Добивна промишленост
Най-важният сектор на добивната промишленост в общината е добивът и преработката
на нерудни материали, където е регистриран и най-значимия инвестиционен интерес.
Регионът е сравнително богат на високо качествени строителни и облицовъчни
материали – врачански камък. Основните кариери за добив на врачански варовик са
разположени по линията Върбешница-Горна Кремена-Царевец. Значителна част от
продукцията е насочена за износ.
Отбелязва се спад в развитието на добивната промишленост през периода 2009-2012 г.
с повече от 30%. В същото време в добивната промишленост през последните години
са въведени нови технологии и нова високопроизводителна техника.
С нарушен механичен състав са естествените релефни форми при кариерите на
фирмите “Монолит” ЕАД, “Дионисо Марбле – България” ООД, “Булнед” ООД и “Хемус
М” АД в селата Горна Кремена, Върбешница, Царевец. Това налага осъществяване на
мерки за рекултивация и възстановяване на нарушените терени.
Преработваща промишленост
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Основни структуроопределящи производства на територията на община Мездра са:
производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло; производство
на хранителни продукти, напитки; металургия, машиностроене и металообработване
Отбелязаният устойчив темп в развитието на промишлените отрасли в годините преди
кризата бе преустановен през периода след 2009 г. Някои от основните фирмипредставители на тези отрасли прекратиха своята дейност.
По отношение на текстилната промишленост фирмите се явяват основно като
подизпълнители на продукцията. Това поражда сериозни проблеми, свързани с
пазарната реализация на продукцията, силна зависимост от основните фирми-майки и
ограничените възможности за реинвестиции в оборудването. Допълнителен проблем
на отрасъла е ниската ефективност на труда и сравнително ниската средна работна
заплата, които пораждат текучество и недостиг на работна ръка. Тъй като
мнозинството от фирмите работят като изпълнители на поръчки (ишлеме), те са силно
зависими от цената на труда и производителността, която могат да постигнат, т.е
могат да останат на пазара само дотолкова, до колкото им позволява постигнатата
производителност.
Фирмите за производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия също
отбелязват значителен спад през анализирания период. Освен силно негативното
въздействие на икономическата криза те бяха натоварени с покриване на изисквания
за въвеждане на стандартите и силна конкуренция от страна на стоки от ЕС. Водещата
фирма в сектора „Леденика и ММ” АД прекрати своята дейност.
Основните изделия, произвеждани в сектора Металургия, машиностроене и
металообработване, са: производство на цилиндрични зъбни колела, оси , валове,
двигателни мостове, резервни части и производство на изделия от техническа
керамика. Това е един от отраслите, които силно зависят от международната
конюнктура, и по-специално цените на металите, енергийните източници и други
суровини на международните борси. Наблюдава се прилагането на нови техники в
производството на кабелни компонентите в автомобилостроенето.
Достъпът до подходящи висококачествени суровини, както и пазарът на продукцията,
са едни от ключовите фактори за успех на Дървопреработваща и мебелна
промишленост. Понастоящем отрасълът се развива със силно намалени темпове.
Като цяло местната икономика разчита на местни суровини. Допълнителен проблем се
явява липсата на професионални подготвени специалисти с необходимите технически
умения, които да бъдат в основата на повишаване на производителността на труда и
конкурентоспособността на отраслите. Местната икономика вече показва индикации за
затруднения в набирането на качествен, квалифициран и дисциплиниран персонал по
отношение на дейности, изискващи високи нива на знания и умения. Това се превръща
в пречка за развитието на бизнеса.
От 2006 г. в общината функционира Бизнес инкубатор. В неговата сграда се помещават
9 производствени фирми и 2 офиса. Фирмите, извършвали дейност през 2012 г., са:
„Броктекс” ООД – София – шивашка дейност; „Дари-секюрити” ООД-Мездра –
сигнално-охранителни системи; „Аскомерс” ООД - Мездра – шивашка дейност; ЕТ
“Виста”- шивашка дейност; ЕТ “Цветана Димитрова”- шивашка дейност; Петър
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Пришелски - свободна професия- музика; “Силкоад - БГ” ЕООД- Габрово- каменоделни
инструменти.
През 2013г. Бизнес инкубатора е обявен в ликвидация.
Основни проблеми:
Трудната адаптация на промишленото производство в общината се дължи на редица
проблеми, които трябва по подходящ начин да се адресират:
свиването на международните пазари и вътрешното потребителско търсене под
въздействието на икономическата криза;
ниска интернационализация на фирмите;
труден достъп до финансиране;
недостатъчна предприемчивост;
липса на достатъчно квалифициран персонал.
За нарастване на инвестиционния интерес към община Мездра са необходими
подходящи терени с големина 50–100 дка. Необходимо е те да са в близост до главен
път и с потенциал за инфраструктурно свързване с един собственик, от който да ги
купят, най- често община, област (държава). Процесът се затруднява, когато има много
малки собственици, с които да се преговаря. Това налага актуализиране и подновяване
на градоустройствени планове, в които ясно и недвусмислено да се обособят зоните за
икономическо разрастване, терените, подходящи за индустриални производства,
планиране на инфраструктурното им свързване и осъществяване на необходимите
технически и юридически процедури, като по този начин се даде конкретен отговор на
потенциалните инвеститори за какво точно се подготвя територия.

2.5. Туризъм
В община Мездра има благоприятни условия и ресурси (природни и антропогенни) за
развитие на туризъм. Законът за туризма регулира тази област като съвкупност от
специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и
други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане,
реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.
В общината има възможности за развитие на екологичен, културно-исторически,
ваканционен, спортен, селски, конгресен и др. форми на туризъм.
Община Мездра има изготвена Програма за развитие на туризма. В нея е записано:
„Развитие на устойчив туризъм и утвърждаване на община Мездра като привлекателна
дестинация, предлагаща качествен туристически продукт чрез: Опазване, поддържане
и рекламиране на природните забележителности, осигуряване на достъп до тях;
Нарастване на туристическия поток и повишаване престоя на туристите; Повишаване
качеството на туристическия продукт; Развитие на Публично – частното партньорство
в туристическия бранш.
За развитието на туризма в общината съществуват редица предпоставки : уникални
природни дадености - ЗЗ “Карлуковски карст”, ЗЗ “Врачански Балкан” , ЗЗ “Искърски
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пролом” , ЗЗ “Карлуково”, ПЗ -"Ритлите "- скално образувание, «Новата пещера» в
землището на Люти брод; богато културно наследство – три обекта от категория
национално значение - Крепостта "Калето" - Мездра, Средновековната крепост
"Ритлите" – Лютиброд и Средновековни графити "Говедарника "- скална височина с
плитки пещери- ниши, в землището на с. Царевец и др.; близост до други обекти в
съседни общини, с които могат да създадат общ продукт в сферата на маршрутния
туризъм, близост до столичния град – основен потребител на подобни услуги и не на
последно място села, подходящи за развитие на селски туризъм.
Усилията на Общината в последните години за развитие на всички възможни /за
потенциалите й /форми на туристическо предлагане получиха оценка - Грамота за
принос в развитието на туризма в Република България в Първия национален прегледконкурс „Общините за развитието на туризма” – 2012 г. В общината развиват дейност и
сдружения с нестопанска цел за популяризиране на туризма - асоциация за развитие
на алтернативен туризъм - Коритен", сдружение "Местна инициативна група-Искърско
дефиле-Мездра", Сдружение “Ржана” и др.
За периода 2007-2011 г. В общината се наблюдават положителни промени по
отношение на базата на туризма (средства за подслон и места за настаняване) и
нейното използване (виж табл. № 5).

Таблица 5. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване 20072011 г.,
Годи- Средства
на

Лег- Брой

за подслон ла

Реализирани нощувки

Пренощували лица

Използвае Приходи от

стаи

и места за

-мост на
Общо

българи Чуж-

настаня

Общо

българи

Чуж-

нощувки

леглодено Общо

денци -нощията

денци

Чужденци

-ване
2007

1

60

37

2280

1 991

289

755

589

166

2008

2

204

44

2638

2 584

54

545

491

2009

2

204

44

1 888

1 802

86

519

2010

5

298

93

1 853

1 693

160

2011

6
4

297
150

89
6

2178
53080

2060
77

118
75

2012

1,3

27 803

3 608

54

0,9 41 094

860

457

62

2,1 33 520

2 729

832

684

148

1,9 50 420

5 943

1202
3138

1088
2988

114
150

2,3
1363

72066
1229

Източник: НСИ
Безспорен е факта, че има увеличение на базите за подслон, подобряване на
условията, които предлагат, което се е отразило и на финансовите резултати.
Заетите в туристическия бранш са около 40.
Недобрата инфраструктура – пътна, инженерна, на този етап не е дала възможност за
развитие на селския туризъм, а желание и предпоставки има.
В община Мездра са изградени и функционират: семеен хотел – с. Горна Бешовица;
хотелски комплекс „Родина” – гр. Мездра; комплекс „Оазис” – с. Зверино; хотелски
комплекс „Долче Вита” – гр. Мездра; семеен хотел – с. Типченица.
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3696
134

Средствата за подслон и местата за настаняване нарастват от един обект през 2007 г.
(хотелски комплекс «Родина», гр. Мездра) до 6 бр. през 2011 г., от които 2 – в град
Мездра и 4 в други населени места (села) в общината. Успоредно с това се разширява
и легловата база – от 60 легла през 2007 г. на близо 300 легла през 2011 г. Това
рефлектира съответно на броя на легладенонощията и на регистрираните нощувки.
Броят на хората, занимаващи се с туристически бизнес през 2012 г., е 37.
Реализираните нощувки бележат намаление през периода 2008-2009 г., което се дължи
вероятно на настъпилата икономическа криза, като през последната година се
забелязва увеличение на реализираните нощувки (виж таблица 5).
Броят на чуждестранните туристи е значително по-малък от този на българските –
8.6%. Спрямо 2009 г. броят на реализираните нощувки от чужденци нараства близо 2
пъти, но запазва значително по-ниския си дял в сравнение с този на българските
туристи.
В приходите от нощувки е налице общо нарастване, в т.ч. и от чужденци.

Фиг. 4. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване 20072011 г., НСИ
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Източник: НСИ
Извършените промени в ресурсите на туризма и респ. в неговото развитие се изразяват
в следните дейности:
 Проектиран археологически и туристически комплекс „Калето”, град Мездра;
 Създадена екопътека „комплекс „Дядо Йоцо” и проекти на екопътеки „Ритлите”
и „Шишманово кале”, с. Лютиброд;
 Проектиран Посетителски център „Царевчански скални ниши”;
 Изградено ваканционно селище за екологичен и селски туризъм, с. Типченица;


Проектиран комплекс „Баба Илийца”, с. Лютиброд;
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 Проектирани и трасирани 6 маршрута за планинско колоездене, които
значително разширяват възможностите за планински туризъм.
През изминалата 2012 год. продължи изпълнението на с проекта по ОП ,,Регионално
развитие”:,,Историята, културата и природата - туристическите атракции на община
Мездра" – на стойност 3 977 489,00 лв.
През 2012 год. Община Mездра започна като партньор изпълнението на проект ,,Враца
- врата към древността” по ОП ,,Регионално развитие” съвместно с община Враца и
община Роман (Водеща Община Враца, партньори Община Мездра и Община Роман ).
Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други общини
(хил.лв.) - 473 179.26 лв.
Екопътеки и веломаршрути - „Горски свят” – екопътека с опознавателен и
възпитателен характер в околностите на село Очин Дол, с дължина около 7 км. Туристическа пътека с маршрут: село Очин Дол- хижа Пършевица - Веломаршрути:
с.Зверино - гара Елисейна - с.Зли Дол – с.Оселна - с.Зверино с.Зверино - с.Игнатицас.Зверино с.Игнатица – Черепишки манастир – с.Игнатица с. Елисейна - махала Рекъта
– с.Очин Дол с.Елисейна – премката”Ушите”- Пършевица с.Очин Дол - с.Елисейна
с.Очин Дол - Оброк – с. Очин Дол – Левище.
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3.3.

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ
 Брой на населението

По данни от последното преброяване на населението и на жилищния фонд в Р
България, извършено през 2011 г., в община Мездра към тази година живеят 21436 д.
По този показател общината попада в категорията на малките общини (с население до
30 хил. д.) Средната гъстота на населението е 41.9 д./кв.км. За изминалия
десетгодишен период между двете преброявания на населението (2001 и 2011 г.)
броят на населението на общината е намалял от 25514 д. на 21436 д, или с 4078 д.
(15,9%), което е два пъти по-високо обезлюдяване от средното за страната (7,9%). За
периода 2005-2011 г. спадът е 11,7%. Всички населени места намаляват броя на
населението си. Процесът на обезлюдяване на общината продължава и в периода след
2005 г. Общинският център – гр. Мездра също е с намаляващ брой на населението си
населено място – за 7 години общото намаление е с 500 д. По-сериозно е
намаляването на броя на населението в малките населени места в общината. Някои от
тях са обезлюдени с над 50% - с. Дърманци (75,05%), с.Старо село (42,3%), с.
Цаконица (39,0%), с. Горна Бешовица (35,13%). Тази констатация се подкрепя и от
данните в таблица 6.
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Таблица 6. Динамика в броя на населението на община Мездра (по
населени места с население над 400 д ) за периода – 2005 -2011 г.
№ по
ред

Населени места

Брой население
към:
2005 г.
2011 г.

Намаление
2011/2005
(%)

Общо за общината в
т.ч.

23982

21436

11,7

2
3
4

гр. Мездра
с.Боденец
с.Брусен
с. Горна Кремена

11415
699
476
505

10918
570
436
487

4,6
22,6
9,2
3,7

5
6

с. Долна Кремена
с. Елисейна

573
419

562
407

2,0
2,9

1919
691
795
484
506
517

1728
624
725
473
401
413

11,1
10,7
9,7
2,3
26,2
25,2

1
.

7
8
9
10
11
12

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Зверино
Игнатица
Моравица
Оселна
Руска Бела
Типченица

Източник: НСИ. ТСБ - Враца
По населени места, броят на населението е разпределено твърде неравномерно. От
цялото население на общината към 2011 г. в общинския център е съсредоточено
50,9%, а в най-голямото село Зверино - 8,1%. По отношение на броя на населението в
общината е налице териториална диспропорция – 9 от общо 29 населени места са с
население под 250 д. Това създава проблем във възможностите за пълноценното
усвояване на потенциалите на територията, за нормалното функциониране на обекти
за първично обслужване на населението и др.

Агломерацията на населените места по отношение на броя на населението показва, че
с население над 1000 д. към 2011 г. са само гр. Мездра и с. Зверино, с население от
500 до 1000 д. - 4 села (Моравица, Игнатица, Боденец и Долна Кремена) и от 250 до
500 – 14 села.

Таблица 6.1. Динамика в броя на населението на община Мездра по
населени места с население над 400 д /за периода 2005-2012 г./
№
по
ред

1

Населено
място

гр. Мездра

Брой население по постоянен адрес към

2005г

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

13 780

13 665

13 566

13 332

13 199

13 089

12 900

12 769
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2

с. Боденец

620

622

641

624

610

608

614

606

3

с. Брусен

443

445

442

438

436

437

425

425

4

с. Г. Кремена

514

505

458

455

452

446

446

437

5

с. Д. Кремена

506

503

504

500

488

506

504

506

6

с. Елисейна

424

419

411

425

422

420

417

413

7

с. Зверино

1 976

1 937

1 915

1 889

1 853

1 813

1 802

1 784

8

с. Игнатица

730

710

691

667

656

643

633

615

9

с. Лик

410

394

388

403

381

362

353

335

10

с. Моравица

796

802

803

800

794

783

781

770

11

с. Оселна

521

508

504

497

492

484

479

467

12

с. Типченица

483

466

450

449

418

400

386

378

13

с. Царевец

423

410

408

380

370

356

337

338

25 326

24 983

24 645

24 224

23 842

23 588

23 268

22 952

Общо за
общината в
т.ч.

Източник: Справка за населението от ,,ГРАО"
Съществуват значителни различия в общия брой на населението в зависимост от
източниците на информация. Според данни на ГД ,,ГРАО” по настоящ адрес
числеността на населението на община Мездра за 2005 г. е 24 640 души, 2006 г. –
23 170, 2010 г. – 23 020, 2011г. – 22 612, 2012 г. – 22 241 души.

Фиг. 5. Динамика в броя на населението на община Мездра (по
населени места с население над 400 д ) за периода – 2005 -2011 г.
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Източник: НСИ. ТСБ – Враца
 Движение на населението
Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската
жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство
оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на
раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са
определящи за оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – детски
заведения, училища и др.

Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта и
смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за
демографската характеристика на населените места и териториалните единици.
Демографските данни на НСИ за 2011 г. показват, че в община Мездра броят на
родените е общо 166 д. Най-висок брой на родените е регистриран в трите най-големи
населени места – гр. Мездра (86 д.), с. Моравица (11 д.) и с. Зверино (10 д.). Това личи
и от данните в таблица №7.

Таблица 7. Динамика в показателите за естественото и механичното
движение на населението в община Мездра за периода 2005-2011 г.
Показатели

Състояние към:
2005 г.
2007 г.

2011 г.

1. Родени (брой)

166

157

166

2. Коефициент на раждаемост (‰)

6,92

6,71

7,74

3. Умрели (брой)

462

426

423

4. Коефициент на смъртност (‰)

19,26

18,20

19,73

5. Естествен прираст (брой)

-296

-251

-257

6. Коефициент на ест. прираст (‰)

-12,34

-10,72

-12,03

7. Заселени (брой)

418

707

277

8. Коефициент на заселване (‰)

17,42

30,22

12,92

9. Изселени (брой)

576

655

361

10. Коефициент на изселване (‰)

24,01

27,99

16,47

11. Механичен прираст (брой)

-158

52

-84

12. Коефициент на мех. прираст (‰)

-6,59

2,23

-3,55

Източник: ТСБ - Враца
Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от населението) средно за
общината към за разглеждания период се колебае в тесни граници – 6,92‰ (2005 г.)
до 7,74 (2011). С по-висок коефициент на раждаемост са по-големите селища в
общината.

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи
тенденция на нарастване. През разглеждания период броят на умрелите в общината се
движи в тесни рамки – между 230 и 260 д. годишно. Това формира коефициент на
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смъртност в рамките на около 19‰. В по-малките и обезлюдени населени места,
поради силно застарялото население този коефициент е доста по-висок.

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за общината е
отрицателен. Коефициентът на естествен прираст за периода
като варира между минус 10 и минус 11‰.

също е отрицателен,

Механичното движение на населението в община Мездра също показва, че
преобладава броят на изселилите, в сравнение с броя на заселените. Това формира и
отрицателния механичен прираст през 2005, 2007 г., а през 2011 г. механичният
прираст, макар и с ниска стойност, е положителен.
В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на община
Мездра, съпоставени със съответните за област Враца и страната, показват че
общината е в по-неблагоприятна демографска ситуация. Коефициентът на раждаемост
тук (7,74‰) е по-нисък от средния за страната (10,1‰) и за област Враца (8,3‰).
В същото време коефициентът на смъртност (19,7‰) е по-висок от този за страната
(14,7‰) и за област Враца (18,6‰). От демографските коефициенти, община Мездра
е в по-добра ситуация единствено по отношение на броя на изселените – коефициент
на изселване за общината – средно около 20‰ е по-нисък в сравнение със средния за
страната (23,9‰) и за област Враца (21,6‰).

Основните изводи, свързани с формулирането на стратегическите цели, приоритети и
мерки на ОПР на община Мездра - 2014 – 2020 г., които произтичат от броя и
движението на населението на общината и неговото териториално разпределение по
населени места са със следните акценти:
 Налице е неблагоприятно демографско развитие в общината, което не е
по-различно от това в страната като цяло. Нараства броят на населените
места с население под 500 д., като през 2011 г. те са 22 от общо 28
селища в общината. При преброяването на населението през 2001 г.
техният брой е бил 17. В някои населени места с население около 500 д.
(селата Боденец, Типченица, Руска Бяла) е налице спад в броя на
населението над 20 % за периода след 2005 г.;
 Продължаващото обезлюдяване на всички населените места поражда
проблем за нормалното функциониране на обекти на социалната
инфраструктура в такива селища. Нараства броят на населените места с
население под 500 д., което води до затруднения в предлагането на
публични услуги на място (образование, здравеопазване и др.) и води до
ограничаване на селищните им обслужващи функции;
 Очертаните тенденции в развитието на естественото и механичното
движение на населението през последните 7 години – запазване на
нивата на раждаемост и на смъртност са индикатор, че демографското
развитие на общината е от “стагниращ” тип. По-сериозно, негативно
влияние оказва механичния прираст, който е и основния фактор за
обезлюдяването на населените места;
 Броят на населението, отчитан като един от критериите за
демографската жизненост на населените места, определя като такива не
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повече от 4-5 населени места, вкл. и общинския център, които
обективно изпълняват ролята на опорни центрове на селищната мрежа –
селата Зверино, Моравица, Игнатица и др.
 Териториалните ресурси в землищата на обезлюдените населени места с
намаляващо население и влошаваща се възрастова структура, трудно
могат да бъдат използвани ефективно;
 Намаляващият брой население, “стеснява” и трудовия потенциал на
общината.
Структури на населението
Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и етническа)
са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г. Данните за
структурата на населението по различен признак дават определена представа за
качествените му характеристики, което е от значение за човешкия потенциал на
територията.

Половата структура на населението на община Мездра е с пропорции, които са
характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 11071 д., или 51,6 %
от общия брой на населението на общината. В териториален аспект броят на мъжете
преобладава над този на жените в по-голямата част от малките села.

Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. сочат, че община
Мездра е с проблемна възрастова структура на населението. Стандартните възрастови
групи имат отношение както към фактическото състояние, така и към прогнозите за
броя на активното население, в т.ч. и на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия
потенциал на общината.. Специфичните възрастови групи са демографски фактор,
отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на
образованието. За периода 2005 -2011 г. се наблюдават незначителни промени в
основните възрастови групи, което личи от данните в таблица 8.

Таблица 8. Динамика в основните (стандартни) възрастови структури
на населението на община Мездра за периода 2005-2011 г.
Население по възрастови групи

Състояние (%) към:
2005 г.

2007 г.

2011 г.

1. под трудоспособна възраст

13,12

12,22

11,46

2. трудоспособна възраст

65,52

66,70

65,59

3. над трудоспособна възраст

21,36

21,08

22,95

Източник: ТСБ – Враца
Възрастовата структура на населението в общинския център – гр. Мездра е: 16,19% в
под трудоспособна; 71,04% в трудоспособна и 12,76% - в над трудоспособна възраст.
През 2011 г. в сравнение с 2005 г. не се наблюдава малка промяна във възрастовата
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структура на населението. Налице е спад в дела на населението в под трудоспособна
възраст. Това поставя проблем за естественото възпроизводство през следващите
години, както и нормалното функциониране на училищата и на детските градини в
някои от селата.

Фиг.6 . Динамика в основните възрастови структури на населението на
община Мездра за периода 2007-2011 г., НСИ

Източник: ТСБ - Враца
С ограничени контингенти от младо население са някои от по-малките села – Старо
село (само 1,53% от населението е в под трудоспособна възраст), Очин дол (3,13%), Г.
Бешовица (3,87%) и др. С относителен дял на население в под трудоспособна възраст,
над средния за общината, са
селата Елисейна (18,86%), Крапец (16,25%),
Моравица(13,83%) и др. В селата с малък дял на младо население преобладават
хората в над трудоспособна възраст

Изводите от анализите на

възрастовата структура на населението също следва да
бъдат отчитани при формулиране както на целите и приоритетите, така и на
съответните мерки за тяхната реализация, включени в ОПР на община Мездра за
периода 2014-2020 г.
Същите могат да бъдат формулирани по следния начин:
-

Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението на
общината, изразяващо се в намаляване на относителния дял на населението в
под трудоспособна за сметка на нарастване на дела на населението в над
трудоспособна възраст. Средносрочната и дългосрочна проекция на тази
тенденция води до бъдещото намаляване на броя на население във фертилна
възраст и до ограничаване на възможностите за естественото му
възпроизводство;

-

В по-малолюдните села са единици лицата в под трудоспособна възраст (с.
Цаконица-1 лице, Горна Бешовица – 4, Очиндол 5 и др.), като основната част
от населението са възрастни хора в пенсионна възраст;
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-

В това отношение следва да се постави акцента Сериозен демографски
проблем със социални измерения е този за върху намаляване на контингентите
от деца в предучилищна и в училищна възраст. Същият засяга особено селата,
в които все още функционират детски заведения (организирани като “филиали”
или “бази” на градските детски заведения) и общообразователни училища. При
запазване и евентуалното засилване на тази негативна демографска тенденция
през следващите години може да се наложи реализацията на мерки за понататъшно преструктуриране на училищната мрежа.

-

Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките населени места
ще бъдат преобладаваща част от населението ще изисква реализация на мерки,
свързани с развитие на социални услуги за тази категория лица и т.н.

Образователна структура. Статистическа информация за образователната структура
на населението се осигурява по време на преброяванията. Те представят
образователния статус на населението над 7 годишна възраст. Образователната
структура на населението на община Мездра (в т.ч. и на двете най-големи селища) е
показана в таблица 9.
От населението на общината, което е над 7 годишна възраст, с висше образование към
2011 г. са 13,8%, а със средно – 53,8%. Като неграмотни са се определили само 144
лица, или 0,7% от анкетираните през 2011 г. лица. В общинския център броят на
лицата с висше образование е 2126 от общо 2785 лица в общината с подобно
образование. Това е 76,3% от всички лица с висше образование в община Мездра. В с.
Зверино от общо 1667 д. над 7 годишна възраст с висше образование са 140 д. (8,4%).
Ниско образованите (под основно образование) са 1977 д., или 9,8% от населението
над 7 годишна възраст.

Таблица 9. Образователна структура на населението в община Мездра, 20012011 г.

Населени места

Община Мездра
2001 г.
2011 г.

Население
над 7 години

Брой население по образование
висше средно основно По-ниско от
основно

24304
20206

2443
2785

10564
10875

7211
4816

3891
1977

2001 г.
2011 г.

11585
10267

1959
2126

6014
5782

699
1484

1449
798

2001 г.
2011 г.

1938

76

854

1449

308

1667

140

917

468

134

Гр. Мездра

С. Зверино

Източник: НСИ. Резултати от преброяванията на населението – 2001 и 2011 г.
Основните изводи, касаещи образователната структура на населението на общината са
следните:
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-

между последните две преброявания на населението се наблюдава тенденция
на нарастване на дела на високообразованите лица. Нараства броят на лицата с
висше и средно образование, а намалява този на лицата с ниско образование.
Броят на неграмотните лица е намалял от 237 д. (2001 г.) на 144 д. (2011 г.);

Фиг. 7. Образователна структура на населението в община Мездра, 20012011 г.
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80%
60%
40%
20%
0%
2001 г.

2011 г.

2001 г.

2011 г.

2001 г.

2011 г.
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Община
Мездра

Гр. Мездра

Гр. Мездра

С. Зверино

С. Зверино

висше

средно

основно

По-ниско от основно

Източник: НСИ. Резултати от преброяванията на населението – 2001 и 2011 г.
-

Образователната структура на населението дава отражение
образователната структура на заетите лица в общината;

и

върху

-

Очертаващ се проблем е задържането на млади хора с по-високо образователно
равнище в общината, поради трудности с осигуряване на трудовата им заетост.

Етническата структура на населението в община Мездра към 2011 г. показва, че
преобладава българската етническа група. Като българи са се определили 96,6% от
населението на общината. От турската етническа група са само 20 д, а от ромската –
622 д., или 3,1% от самоопределилите се по отношение на етноса в общината.
Представа за промените в етническата характеристика на община Мездра между
последните две преброявания дават данните от таблица 10.
От данните в таблица 10 прави впечатление тенденцията на намаляване на броя на
лицата от ромската етническа група – от 741 д. (2001 г.) на 622 д. (2011 г.). Може да се
допусне, че една значителна част от броя на непоказалите етническа принадлежност
(1807 д. – 2011 г.) са от ромската етническа група.
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Таблица 10. Промени в етническата структура на населението на община
Мездра за периода 2001 – 2011 г.
Етнически групи
Общ брой на самоопределилите се
В т.ч. българи
Роми
Турци
Друг етнос
Непоказали принадлежност

2001 г.
Брой

2011 г.
Брой

%

%

25747
24951

100,0
96,9

19873
19189

100,0
96,6

741
13

2,8
0,1

622
20

3,1
0,1

42
67

0,2
-

42
1807

0,2
-

Източник:НСИ.Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд 2001.2011 г.
Анализите на етническата структура по населени места показват, че с по-компактно
ромско население са гр. Мездра, селата Елисейна, Долна Кремена, Крапец, Брусен
Горна Кремена и Моравица. Изцяло с българи са населени някои от по-малките
населени места в общината – селата Върбешница, Дърманци, Оселна и др.

Констатация, относно етническата структура на населението, която следва да се отчита
в мерките за реализация на стратегическите цели и приоритети на ОПР на общината за
програмния период 2014 -2020 г. е свързана с компактното ромско население, което
следва да бъде обект на целенасочена политика за повишаване образователното
равнище на децата и младежите, на обхващането му в програми за трудова заетост и
др.

3.4.

ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО


Пазар на труда

Икономически активното население по същество определя параметрите на работната
сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15
до 64 годишна възраст. Данните за 2011 г. показват, че от общия брой на населението
над 15 години – 19231 д. икономически активното население в община Мездра е 9551
д., а на икономически неактивното – 9680 д. Разликата между сбора от икономически
активното и икономически неактивното население и общия брой на населението на
община Мездра (21748 д.) са лицата под 15 години. Териториалното разпределение на
икономически активното население по населени места е представено в таблица 11.
В категорията на икономически активното население от значение е броят на заетите
лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя
(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
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Таблица 11. Икономически активно и икономически неактивно население в
община Мездра (в т.ч за общинския център и по-големите населени места) 2011 г., НСИ
Населено
място

Общ. Мездра

Брой
Брой
икономически Относителен икономически Относителен
активно
дял (%)
неактивно
дял (%)
население
население
9551
49,66
9680
50,34

В т.ч. гр. Мездра
с. Зверино

5630
837

59,33
53,52

3860
727

40,67
46,48

с. Игнатица
с. Боденец

273
245

48,23
49,30

293
252

51,77
50,70

с. Долна Кремена

165

33,47

328

66,53

Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В
община Мездра през 2010 г. в различните отрасли на икономиката са заети общо 3379
д., а броят на наетите лица (без само наети и работодатели) е 2845 д., В условията на
кризисно развитие (след 2007 г.) се очертава тенденция на спад в броя на трудово
ангажираните лица.:
-

2007 г. - 4038 д. заети и 3474 д. наети;

-

2011 г. – 3379 д. заети и 2845 д. наети.

Причините за посочения спад в броя на наетите и броя на наетите лица е стагнацията
в някои производства, строителството и други отрасли.
Разпределението на
заетите/наетите лица по икономически дейности (отрасли) в община Мездра към 2010
г (за която има официални статистически данни) е показано в таблица 12.

Таблица 12. Отраслова структура на заетите/наетите лица в социалноикономическия комплекс на община Мездра
Икономически дейности
ОБЩО ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА
1`Селско, горско и рибно стопанство
2. Добивна промишленост
3. Преработваща промишленост
4. Производство и разпределение на ел.,топлинна енергия
и газообр. горива
5 Доставяне на води, канализ. услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
6. Строителство
7. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
8. Транспорт, складирани и пощи
9. Хотелиерство и ресторантьорство
10. Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения
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Заети
100.0%

Наети
100.0%

3.3%
*

2.6%
*

40.9%

46.6%

3.4%

3.9%

*
5.4%

*
5.6%

22.2%
2.7%
4.6%

18.3%
2.5%
4.1%

1.2%

1.4%
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11. Операции с недвижими имоти
12. Професионални дейности и научни изследвания

0.9%
0.8%

0.5%
0.2%

13. Административни и спомагателни дейности
14. Образование

1.9%
*

2.1%
*

15. Хуманно здравеопазване и социална работа
16. Култура, спорт и развлечения

10.2%
*

9.9%
*

0.4%

0.1%

17. Други дейности

Източник: ТСБ- Враца.2012 г. * Конфиденциални данни
Данните от таблица 12 показват, че водещо място в социално-икономическия комплекс
на община Мездра имат преработващата промишленост (41,0% от заетите и 46,6% от
наетите лица), следвана от отрасъл “Търговия” (22,2% от заетите и 18,3% от
наетите), отраслите от социалната сфера.
През 2012 г. броят на участниците в програми за временна заетост е 355.
Тенденцията на намаляване на броя на заетите лица има пряко отношение към
негативната тенденция за нарастване на броя на безработните лица (съответно на
равнището на безработица) в общината за анализирания период, което личи от
следните данни:
-

2005 г. – брой на безработните лица в общината – 1629 д.;
равнище на безработица – 11,16%;

-

2007 г. – брой на безработните лица в общината – 1028 д.;
равнище на безработица – 9,23%;

-

2011 г. - брой на безработните лица в общината - 1414 д.
равнище на безработица – 14,93%;

- 2012 г. - брой на безработните лица в общината - 1525 д.
равнище на безработица – 16,10%;
Фиг. 8 Динамика на равнището на безработица на община Мездра за
периода 2000-2012 г. (Агенция по заетостта)
30
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Източник: Агенция по заетостта
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По отношение на коефициента (равнището) на безработица към 2012 г. община
Мездра е с по-неблагоприятна позиция от средната състояние на област Враца (9,4%)
и е в много по-добра ситуация в сравнение с повечето други общини в областта. С пониско равнище на безработица е единствено община Враца (13,1%).
В структурата на безработните лица към 2012 г. с по-висок брой са лицата с
продължителност на безработица повече от една година (508 д.) и лицата до 29 г.
(277 д.).
Община Мездра бе отличена с престижна награда в конкурса „Работодател на годината
– 2012”, организиран за девета поредна година от Агенцията по заетостта. Тя е
класирана на второ място в категорията „Работодател, наел на работа най-много
младежи до 29 г. по схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
(ОП „РЧР” – 55 млади хора по схема „Развитие на ОП”РЧР”.


Доходи на населението

В структурата на доходите, основата им част се формира от заплати, следвани от
доходи от пенсии, доходи от стопанско дейност и др. Поради липса на информация за
доходите от други източници, освен от работна заплата се анализира само този
основен източник. В периода от 2005 до 2010 г. се наблюдава определен ръст в
размера на средната годишна заплата на наетия персонал, което и отразено и в
таблица 13.

Таблица 13. Динамика в размера на средната годишна заплата на наетия
персонал в община Мездра по години
Основни икономически дейности

Размер (в лв.) към
2005 г.
2007 г.
3078
3738
2033
2229

2010 г.
5579
5921

Добивна промишленост
Преработваща промишленост

3889
2507

7662
3269

7081
5432

Строителство
Търговия;

2531
2045

3051
2557

3967
3838

Държавно управление
Образование

4553
3654

5379
4486

7583
7784

Здравеопазване и социални дейности

4039

4882

6850

Общо за общината
В т.ч. Селско, ловно и горско стопанство

Източник: ТСБ- Враца
Размерът на работната сила в отделните отрасли до голяма степен отразява отраслова
и професионално- образователна структура на наетите лица в отделните отрасли на
социално-икономическия комплекс на община Мездра. Данните показват, че във
всички посочени отрасли е налице ръст в размера на работната заплата. За някои
отрасли този ръст е значителен – над 80%.
Изводите за трудовия потенциал на общината и доходите на населението могат да
бъдат формулирани по следния начин:
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-

Като резултат от неблагоприятното демографско развитие се наблюдава
наличието на тенденция на намаляване на броя и на относителния дял на
икономически активните и нарастване на броя и на дела на икономически
неактивните лица в общината;

-

Териториалното проявление на икономическата активност показва, че в
преобладаващата част от населените места икономически неактивните лица са
над 60% от лицата над 15 годишна възраст (селата Долна Кремена, Горна
Кремена, Ребърково, Лик, Типченица и др.).Това е индикатор за неефективно
използване на човешкия потенциал на голяма част от населените места в
общината;

-

Последица от икономическата криза е намаляването на броя на заетите и
наетите лица в общината. Спадът на наетите лица през 2011 г., спрямо броят им
през 2007 г. е с 47%.

-

В повечето населени места основната част от наетите са в третичния и
частично във вторичния и първичния сектор – основно търговия, производство
на хранителни продукти, селско стопанство;

-

Като резултат от намаляване на заетостта през анализирания период нараства
броят на безработните лица и равнището на безработица в общината. Нараства
и броят на обезкуражените лица в пазара на труда – продължително
безработни, младежи и лица с ниско образование и квалификация;

-

Средният размер на доходите от заплата като цяло в общината бележат ръст за
периода 2005-2010 г. Най-висок е ръстът на работната заплата в отрасли
“Селско и горско стопанство”, “Преработваща промишленост” и “Образование”,
а най-нисък - “Строителство”, “Държавно управление” и “Здравеопазване”.

3.5.

БЮДЖЕТНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

За целите на ОПР на община Мездра 2014-2020 г. се разглеждат (анализират и
оценяват) онези социални дейности и свързаната с тях социална инфраструктура,
които са ангажимент на местната, общинска власт и на държавата. Тяхното
финансиране и цялостната им издръжка се осъществява с публични (основно
бюджетни) финансови средства. Затова те са познати като бюджетни социални
дейности. Такива
са образованието, здравеопазването,
специфични социални
дейности, ориентирани към контингенти с увреждания възрастни хора и др., култура,
спорта и т.н. Към някои от посочените социални дейности през последните 10-15
години активно участие има и частния сектор – например в здравеопазването, спорта и
др. Частния сектор допълва публичния, но основно значение за развитието има
публичния.

3.5.1.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА

Инфраструктурата на образованието в община Мездра е представена от обекти на
предучилищното обучение и на общото и
професионалното (в т.ч. и средно)
образование. За образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен
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характер. Към момента няма учебни институции, които се финансират от частния
сектор.
Функционалният обхват на системата на образованието се определя от контингентите
от лица в съответната възраст (подлежащи на предучилищно обучение и в училищна
възраст) и степента на развитост на обслужващите функции на общината.
Специфичните възрастови контингенти, от които се определя броят и капацитет на
образователните институции и тяхното разпределение по населени места са
анализирани и представени в аналитичните проучвания за демографското състояние
на общината (т.1.). На базата на реалния контингент от лица в съответната възраст и
на постигнатия обхват от него се формира и броят на децата, обхванати в системата на
предучилищното обучение и на учениците в общото образование.
Системата за предучилищно обучение в община Мездра е представена от два типа
детски заведения - Целодневни детски градини (ЦДГ) и Обединени детски заведения (ОДЗ - с яслени и градински групи). Техният брой, капацитет и териториалното им
разположение по населени места, също са функция от броя на децата във
възрастовата група 3-6 годишна възраст. През учебната 2013/2014 година на
територията на общината са функционирали общо 2 ЦДГ и 3 ОДЗ.
С цел да се преодолее проблемът с недостига на деца в предучилищна възраст в
селата и за да се осигури предучилищното обучение на децата на място в общината е
реализиран един организационен модел в условията на делегираните бюджети в
отрасъл “Образование”. В селата в детските заведения са формирани смесени
градински групи (от деца в “яслена” и деца в “градинска” възраст). Тези групи на
практика са “филиални” (бази) на ОДЗ и ЦДГ в гр. Мездра и с. Зверино. Така са
обособени сега съществуващите 5 укрупнени (с филиали) детски заведения.
Териториално заведенията за предучилищно обучение са разположени в:
-

гр. Мездра
–

ЦДГ 1 (с 1 филиала в гр. Мездра и 3 филиала в съседните селаБрусен, Боденец и Върбешница)

–

ЦДГ 2 (с два филиала в с. Царевец и с. Моравица)
ОДЗ 1 ( с филиали в селата – Г. Кремена, Д. Кремена и Типченица)

–
–
-

ОДЗ 2 ( с филиали в селата – Люти брод и Дърманци)

с. Зверино

- 1

ОДЗ (с филиали в 3 съседни села – Елисейна, Оселна и

Игнатица).
В системата за предучилищно обучение през учебната 2013/2014 година са обхванати
734 деца, разпределени в 3 яслени и 33 градински групи. Средната пълняемост на 1
група в детските заведения е 21 деца (заедно с децата в подготвителните групи),
което е в рамките на действащия норматив.

Общо образование
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Образователната инфраструктура в населените места на общината също функционира
в зависимост от наличния брой ученици. С този брой е съобразен броят, капацитетът и
локализацията на общообразователните училища в общината. Общото образование се
реализира в 4 основни и в две средни общообразователни училища, които са
разположени в гр. Мездра, с. Зверино и селата Елисейна и Моравица.
Един от сериозните проблеми за нормалното функциониране на образователната
система е намаляващият брой на учениците. Това личи от данните в таблица 14.

Таблица 14. Динамика в броя на учениците във всички видове училища на
територията на община Мездра за периода 2005-2012 г.
Видове училища
1. Общообразователни училища – всичко
2. Професионални училища – всичко
4. Специални училища
Общ брой

Брой ученици през учебната
2005/2006 г. 2011/2012 г.
2139
500
93
2732

1719
268
62
2047

Източник: НСИ
Видове училища
1. Общообразователни училища – всичко
2. Професионални училища – всичко
Общ брой

Брой ученици през учебната
2013/2014 г.
1472
232
1704

Ясно изразената тенденция на намаляване на броя на учениците (основно по
демографски причини) налага мрежата от общообразователни училища да бъде
трансформирана – основно чрез закриване на училища с недостатъчен брой ученици.
Подобен тип училища не са в състояние да прилагат действащите делегирани бюджети
за тяхното функциониране и издръжка. За периода 2005-2012 година в общината са
закрити 3 общообразователни училища, намиращи се в селата Царевец, Оселна и Г.
Кремена. Процесът на намаляване на броя на учениците продължава. През 2012/2013
учебна година той е със 124 ученика по-малко от предшестващата учебна година.
Той е най-силно изразен в по-малките населени места и ограничава възможността за
нормалното функциониране на основните училища в две от селата Моравица и
Елисейна. В основните училища в двете села броят на учениците е малък и в някои от
паралелките пълняемостта е под минималния норматив от 10 ученика. Това налага
през учебната 2012/2013 г. в двете училища да бъдат сформирани маломерни
паралелки, а в 2013/2014 годинa и слети паралелки. В средищните училища в
общината се обучават ученици от селата, в които няма функциониращи училища.
Осигурено е транспортното обслужване на учениците от населените места без
действащи училища

Професионално образование
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Професионалното образование в общината е представено от две професионални
училища – Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и
Професионална гимназия “Ал. Константинов”. И двете професионални училища са в гр.
Мездра. В тях през учебната 2012/2013 г. са се обучавали общо 268 ученика, от които
84 – в ПГ “Ал. Константинов” и 184 – в ПГ по механизация на селското стопанство, а
през 2013/2014 година техният брой е в ПГ „Ал. Константинов” – 89 и ПГ по МСС – 143
ученика.

Специални училища
 На територията на общината не функционират специални училища.
 В периода след 2010 г. са реализирани проекти за подобряване на физическите
качества на образователната инфраструктура. През последните две години се
реализират проекти за саниране на общинските училища и детски заведения..
Очакванията са през 2013 г., общият брой на санираните общински
образователни заведения ще бъде 10, или 90% от всички образователни обекти
в общината.
 За значимостта на образованието в общината представа дава размера на
финансовия ресурс, с който се гарантира функционирането на системата.
Издръжката на образователните институции се финансира от общинския
бюджет, като част от тези средства се осигуряват от държавния бюджет (за
делегирани от държавата дейности) и част от средствата финансирани като
местни дейности. С бюджета за 2013 г. за издръжката на отрасъл “Образование”
са осигурени общи 4 274, 8 хил. лв. (вкл. и по линия на делегираните бюджети),
което е 67.11% от всички бюджетни разходи. В сравнение с бюджетните
средства за издръжката на образователните институции средствата в абсолютен
размер са по-малко с около 86,1 хил. лв., което се обяснява с намалелия брой
на учениците и децата в детските заведения.
 Втори критерий за оценка на мястото на отрасъла е броят на наетите лица.
Данните за 2010 г. показват, че 485 д., което е 9,7% от общия брой на наетите
лица в общината. В сравнение с 2007 г. се наблюдава намаляване на броя на
наетите в системата на образованието, което е резултат от намаляващия брой
на учениците и на децата в детските градини и свързаното с това закриване на
3 общообразователни училища в посочения период.

4.3.1.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

Обществено организираното здравеопазване в община Мездра е представено от
структури на извънболничната и болничната лечебна помощ. Броят и капацитетът на
здравните лечебни заведения са определени с действащата Областна здравна карта. В
това отношение са отчетени заболеваемостта на населението, неговото териториално
разпределение по населени места и нормативите за пациентска листа на
общопрактикуващите лекари и за степента на задоволеност с болнични легла на 1000
д. от населението. Състоянието на здравната инфраструктура в община Мездра и
промените й за периода 2007-2012 г. са отразени в таблица 151.
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Таблица 15. Динамика в развитието на системата за здравеопазване на
територията на община Мездра за периода 2007-2012 г.
Показатели

Мярка

Състояние към:
2007 г. 2012 г.

1. Болнични лечебни заведения
2. Легла в болници

брой
брой

2
190

2
181

3. Амбулатории за първична медицинска помощ
4.Амбулатории за специализирана медицинска помощ

брой
брой

12
23

16
27

5. Стоматологични кабинети
5. Лекари

брой
брой

16
57

21
74

6. Стоматолози

брой

12

28

Източници: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р. България – 2007
г.; Регионална здравна инспекция – гр. Враца – 2012 г.
Анализът на данните от таблица 15 показва, че за разглеждания петгодишен период не
са настъпили съществени изменение в инфраструктурата на болничната лечебна
помощ. Тя е представена от две болнични лечебни заведения – “МБАЛ Мездра” ЕООД
и «СБДПЛРВБ Мездра” ЕООД /Специализирана болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация по вътрешни болести – Мездра” ЕООД.
Първата болница, която е основна за общината - “МБАЛ Мездра” ЕООД е с общинско
финансиране. Тя е с надобщински функции – нейният капацитет е съобразен с
потребностите и на съседната община Роман, която участва във финансирането на
посочената болница. Втората болница - СБРССЗ “Мездра” ЕООД е с рехабилитационни
функции, тя е с държавен капитал и е с регионален обхват. Общият капацитет на двете
болнични заведения е 181 болнични легла, от които 101 в МБАЛ и 80 – в СБРСС. Като
резултат от преструктуриране на болничната лечебна помощ, която протича през
последните години е налице процес на леко намаляване на броя на болничните легла
основно в МБАЛ Мездра ЕООД. С наличните болнични легла, отнесени към 1000 д. от
населението, степента на задоволеност е в рамките на действащите нормативи, които
гарантират по-добрата използваемост на наличната болнична инфраструктура.
В разглеждания 5 годишен период (2007-2012 г.) са настъпили определени
положителни изменения в извънболничната медицинска помощ и се изразяват в
нарастване на броя на общопрактикуващите лекари – от 12 на 16, което е довело до
намаляване на следния брой на пациентската листа на 1 общопрактикуващ лекар
(1275-1300 пациенти). През последните две години е разкрита 1 нова индивидуална
лекарска практика.
При лечебните заведения за специализирана извънболнична лечебна помощ няма
промени в броя на заведенията и на лекарите специалисти. Към 2012 г. техният брой е
27 практики, от които 26 индивидуални и 1 групова, а броят на лекарите в тях – 32.
Освен амбулаториите за първична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари),
амбулаториите са специализирана медицинска помощ през 2012 г. в общината
функционират още две лаборатории (Медико-техническа лаборатория и Медико
дентална лаборатория).
Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

36

Териториалната локализация на лечебните заведения за първична извънболнична
медицинска помощ показва, че амбулаториите са разположени в две населени места –
гр. Мездра и с. Зверино. Определени затруднения в териториалния достъп до
общопрактикуващ лекар съществуват за хората от по-малолюдните и отдалечени
населени места. В обхвата на някои от амбулаториите за първична медицинска помощ,
разположени в гр. Мездра се обслужват и здравноосигурени лица от съседните
населени места. Като основна материална база както да общопрактикуващите лекари,
така и за специалистите се използва бившата поликлиника.
В стоматологичното обслужване също се наблюдава нарастване на броя на
общопрактикуващите стоматолози – открити са нови 5 амбулатории. Това също е
резултат от настъпилите промени в броя на пациентските листи. Териториалното
разпределение на амбулаториите за дентална лечебна помощ не се различава
същество от това на амбулаториите за извънболнична лечебна помощ
Осигуреността на населението с лекари (общо в болничната и извънболничната
лечебна помощ) е 3,4 лекари на 1000 д. от населението и се доближава до средната за
област Враца (3,7) и страната (3,8). Тази степен на задоволеност с лекари на 1000 д.
от населението е нормална, като се има предвид, че част от потребностите на
населението от болнична лечебна помощ се задоволяват в болничните заведения в гр.
Враца и столицата.
Финансирането на здравеопазването се осъществява основно от фондовете на
Здравноосигурителната каса. Част от дейностите в здравеопазването се финансират
чрез общинския бюджет (основно по делегирани от държавата дейности – главно за
ученическото здравеопазване). В общинския бюджет за 2012 г. те заемат 2,25% от
всички бюджетни разходи (делегирани и местни дейности) и са малко по-ограничени в
сравнение с тези, заложени с бюджета за 2010 г.

4.3.2.

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Стратегическите насоки и политиката за развитие на социалните дейности на
територията на община Мездра в последните няколко години са рамкирани в
действащите документи на национално ниво. Същите са адаптирани към конкретните
условия в община Мездра в приетата през 2007 година общинска “Стратегия за
равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Мездра”. Този
документ определя и конкретните действия на създадените през 2003 г. обществени и
деконцентрирани държавни социални структури (Общински център за социални услуги
и дейности Мездра и Дирекция “Социално подпомагане”, Обществен съвет за социално
подпомагане) в сътрудничество с други структури (вкл. и от неправителствения сектор)
за решаване на проблемите на лицата с увреждания на територията на общината.
Представа за мястото и значимостта на дейностите по социалното подпомагане на
лицата в неравностойно социално положение дават данните за бюджетните средства.
Част от тези средства се осигуряват от държавата (чрез делегирани от нея дейности на
общината) и друга по-малка част от местни бюджетни средства. С бюджета за 2012 г.
за финансиране на дейности за социално подпомагане (общо – чрез трансфер от
държавата и местни бюджетни средства) са осигурени 1084,6 хил. лв., което е 11,5%
от всички бюджетни разходи. В сравнение с размера на средствата в бюджета за 2010
г. разходите за дейностите по социалното подпомагане са увеличени с 266,2 хил. лв.
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Потребността от услуги по социалното подпомагане, броя на социалните институции и
техният капацитет са функция от хората, които се нуждаят от подобни социални
услуги. Такива са лицата с различни степени на физически и психически увреждания.
За тяхното финансиране държавата делегира на местната власт съответните функции и
финансови ресурси, насочени към подпомагане на тези лица.
Всички нуждаещи се от услугата домашен социален патронаж са обхванати на 100%.
/183 потребители през зимния период, 180 потребители през летния период за 2012 г/.
По данни на Дирекция “Социално подпомагане” на територията на община Мездра към
2012 г., лицата подали заявление за социално подпомагане са както следва:
-

Общ брой на лицата с трайни увреждания и лицата в риск в общината - 2564
човека;
в т.ч. лица в І група с чужда помощ (над 90% инвалидност) - 625 човека;

-

Общ брой на децата с тежки увреждания - 52;
в т.ч. деца с тежки увреждания (първа група – с чужда помощ) - 22.

В сравнение с 2007 г. се наблюдава нарастване на броя на лицата с увреждания.
Техният брой през 2012 г. е с над 15% по-висок, което се дължи основно на
разширяване на кръга на лицата в риск. Такива са социално слаби семейства - обект на
месечно социално подпомагане /включително и целева помощ за отопление,
многодетни семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги - с 3 и
повече деца и др.
Териториалното разпределение на нуждаещите се от социално подпомагане в голяма
степен се покрива с разпределението на населението. Данните показват следното
разпределение по признака – “общински център” – “останали населени места”:
-

гр. Мездра – 1147 д;

-

останали населени места – 1417 д.

С най-висок брой са лицата, нуждаещи се от социална закрила в селата Зверино (около
140 д.) Царевец, Лик и Горна Кремена (по около 66-68 д.), Върбешница и Игнатица ( по
около 42-44 д.) и др.
В съответствие с действащия до преди няколко години в страната Модел за
предоставяне на социални услуги в община Мездра са изградени и функционират
редица институции за настаняване на лица с увреждания и в риск. Това са
инфраструктурни обекти, предназначени за реализация на специфични социални
услуги. Тази инфраструктура включва:
-

Дом за деца и младежи с умствени увреждания (умствена изостаналост) –
капацитет 72 места, които с Общинския бюджет за средства за издръжка през
2012 г. са намалени на 66 места;

-

Дом за стари хора Мездра – 20 места;

-

Домашен социален патронаж – капацитет – 215 места, вкл. и в 13 населени
места извън общинския център (селата с. Боденец, с. Моравица, с. Руска бяла,
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с. Върбешница, с. Г. Кремена, с. Д. Кремена, с. Брусен, с. Царевец, с.
Ребърково, с. Дърманци, с. Крета, с. Крапец, с. Старо село);
-

Клубове на пенсионера и инвалида на територията на община Мездра – гр.
Мездра, с.Върбешница, с.Г. Бешовица, с.Г. Кремена, с.Д. Кремена, с.Зверино,
с.Игнатица, с.Оселна, с.Руска бяла, с. Ребърково, с.Люти дол, с.Типченица и с.
Царевец

Една от най-съществените промени в сферата на социалните услуги през последните
години в община Мездра се изразява в трансформацията на социалния модел за
деинституциализация на социалното подпомагане. Вместо развитието на
специализираните институции за подпомагане на определени категории лица в
неравностойно социално положение (с физически и психически увреждания)
постепенно се преминава към развитието на социални услуги предлагани в общността
на лицата с увреждания и други категории в неравностойно социално положение –
възрастни хора, самотно живеещи възрастни, лица (в т.ч. и деца) в риск и др. Новите
форми на предоставяне на социални услуги са насочени към подобряване качеството
на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и намаляване на
риска от тяхна зависимост от институционални грижи.
Към 2012 г. на територията на общината се прилагат следните форми на социално
“обгрижване” в общността и в обичайната среда на нуждаещите се:
Преходно жилище – капацитет 6 лица;
-

Защитено жилище (за лица изведени от
гр.Мездра) – капацитет 6 лица;

ДДМУИ

“Надежда, Вяра и Любов”

-

Целогодишно функционира обществена трапезария за социално слаби, самотни
възрастни хора – 90 лица капацитет

-

ДДМУИ “Надежда, Вяра и Любов” гр.Мездра) – капацитет 66 лица;

В обичайната домашна среда, предлаганите социални услуги са: домашен социален
патронаж, обществена трапезария, осигуряване на социалните услуги: Социален
асистент, Домашен санитар и Личен асистент, за хората с определена степен на
физически и умствени увреждания.
След 2010 г. в сферата на социалното подпомагане в община Мездра се реализира
инвестиционен проект, с донор японското правителство, подкрепящо структурните
реформи в социалната сфера. Проектът “Създаване на терапевтична работилница за
деца и младежи с увреждания”. Той е насочен към една нетрадиционна форма за
социализация на деца и младежи с увреждания, настанени в Дома за деца и младежи с
умствена изостаналост “Вяра, Надежда и Любов” в гр. Мездра. Освен деца от дома
проектът дава шанс и на лицата от защитеното жилище към него, както и на деца и
младежи с увреждания, които живеят в обичайната си семейна среда.
През 2012 г. стартира и друг социален проект, насочен към промяна на модела за
социалните услуги - “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 на две Защитени жилища”. Проектът
приключи в края на 2013 г. От 2014 г. в общината ще функционират три защитени
жилища, два центъра от семеен тип и едно преходно жилище.
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ДЕЙНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРАТА
Една от дейностите, които са обект на общинската социална политика, е културата.
Общината подпомага основно развитието и стимулирането на културни дейности,
свързани с запазването и обогатяването с нови форми на културните обичаи и
традиции, както в отделните населени места, така и в общината като цяло. От широкия
спектър на културните дейности в община Мездра са застъпени:
-

Комплексната читалищна дейност;

-

Музейната;

-

Галерийната.

Като най-добре представени обекти на културата в общината са читалищата. Те са с
многогодишни традиции и са се утвърдили като важни средища на културата в
населените места. Броят на читалищата в общината е 21, от които едно е в общинския
център, а останалите 20 – в селата. Читалища функционират в над 90% от населените
места в общината. Основните дейности, застъпени в тези културни обекти, са
библиотечната, кръжочната и самодейната. Читалищни библиотеки има във всички
читалища. Библиотеките в някои от читалищата разполагат със значим библиотечен
фонд (около и над 10 хил. тома – читалищата в гр. Мездра, с. Елисейна, с. Царевец, с.
Зверино и др.). В повечето от читалищата са създадени певчески групи за автентичен
фолклор, танцови състави и др. С разнообразната си, комплексна културна дейност
читалище “Просвета“ в гр. Мездра играе ролята на основно културно средище не само
в общинския център, а и в общината. Към него е представителният танцов ансамбъл
"Мездра", състав за стари градски песни “Мездрея”, женски народен хор, детски танцов
състав, литературен клуб и краеведско дружество.
Структуриращ обект в инфраструктурата на културата в община Мездра е и Домът на
железничаря. Същият е разположен в централната част и разполага с два салона –
голям с капацитет 500 места и малък – със 120 места, които се използват за масови
културни прояви на закрито. Този обект е държавна собственост, но се използва за
целите и на общинския културен календар. В него се помещава и Общинската
художествена галерия.
В общинския културен календар са се утвърдили: празниците на културата "Мездра май"; празниците на Искърското дефиле; Национален фолклорен събор „Дядо Йоцо
гледа”.

4.3.3.

СПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТА

На територията на общината активно развиват дейност 14 спортни клуба с 512
състезатели. За нуждите на спортните дейности, осъществявани както от спортните
клубове, така и от някои групи от населението (основно ученици) е изградена и
функционира система от спортни обекти – стадиони, игрища, спортни площадки,
физкултурни салони и др. Отделно в жилищните структури на общинския център и на
някои от по-големите села са изградени и спортни детски площадки. Като цяло
спортната инфраструктура в община Мездра е недостатъчна. В Общинския публичен
регистър на спортните имоти, обекти и съоръжения са включени 15 обекта (без
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детските спортни площадки). Те заемат общо 52491 м2, от които откритите спортни
площи са 50491 м2, а покритите - 1902 м2. В структурата на спортната инфраструктура
с по-големи площи са стадион “Локомотив” (в землището на с. Дърманци – 13000 м2
открита и 296 м2 покрита спортна площ, както и стадиона в село Зверино – 9450 м2
открита и 96 м2 покрита спортна площ. Физическото състояние на общинската спортна
база като цяло може да се оцени като добро.
Извършен е ремонт на стадиона в с. Зверино на обща стойност 5251.00 лева.
Изготвен е и проект за ремонт на спортната настилка на спортната площадка в двора
на СОУ „Иван Вазов” на обща стойност – 316 306,08 лева.
За нуждите на спорта в община Мездра се разчита на окончателната реализация
проекта за “Многофункционална спортна зала”, който по определени причини
може да се осъществи през последните две години. Намерението за довършването
спортната зала по линия на публично-частното партньорство (чрез концесия)
предизвиква голям интерес от страна на частния инвестиционен капитал.

на
не
на
не

Изводи за състоянието и тенденциите в развитие на социалната сфера
Провежданата политика в развитието на социалната сфера в общината отчита
целите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие – 2007-2013 г. и е
обект на оценки в изготвяните Годишни доклади за изпълнение на плана;
Неблагоприятните тенденции в демографското развитие на общината и
намаляващите контингенти от лица в предучилищна и училищна възраст обуславят
предприетите управленски решения за преструктуриране на училищната мрежа,
изразяващи се в закриване на училища в три населени места с недостатъчен брой
ученици;
Осигурени са възможности за транспортното обслужване на учениците от селата
без действащи училища до най-близкото училище;
Реализирани са проекти за подобряване на
детски заведения и училища;

топлоизолацията на общинските

Няма съществени промени в организацията и в локализацията на обектите за
извънболнична и болнична лечебна помощ. Спазени са нормативите за броят на
здравноосигурените лица в пациентските листи на общопрактикуващите лекари;
Създадена е организация за обхващане в първичната извънболнична помощ на
населението от селата, в които няма разкрити на място амбулатории на
общопрактикуващи лекари и на стоматолози;
В сферата на социалното подпомагане са реализирани важни проекти за
деинституциализация на социални услуги, което е предпоставка за “обгрижване” на
лицата в неравностойно положение в рамките на общността;
Нерешен е проблемът със окончателното завършване на Многофункционалната
спортна зала в гр. Мездра.
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4.1.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП

Разположена в южната част на област Враца, община Мездра е една от малкото
общини в областта, които имат предимството пряко да се обслужват от
Трансевропейския транспортен коридор ЕТК №4 -Дрезден/Нюрнберг –Прага Виена/Братислава –Гьор –Будапеща –Арад -Констанца/Крайова –Видин -София Солун/Пловдив –Истанбул. ЕТК №4 провежда международните потоци между Румъния,
България и Гърция посредством българския участък Видин –Враца/Мездра -София –
Кулата, като осигурява връзка между р. Дунав и Бяло море. До пускането в
есплоатация на вече изградения комбиниран мост Видин /Калафат, на границата
България/Румъния, коридорът функционира посредством ферибот Видин/Калафат.

Трансевропейски транспортни
коридори през територията на
България

Пътна мрежа в област Враца
/община Мездра/

Въпреки доброто пространствено ситуиране на общината по отношение на
Трансевропейската и Републиканска транспортна система, изградеността на пътната
мрежа е недостатъчно развита в качествено отношение. Направлението на ЕТК №4 се
формира от първокласния път І-1 Видин-Враца/Мездра-София -автомагистрали
и/или скоростни пътища не са изградени. Пътят е включен в Европейското
споразумение за главните международни пътни артерии (AGR) под № Е79 и е
единственият път с национално значение, обслужващ област Враца и община Мездра.
Регионалните пътища, обслужващи общината са:
второкласният път ІІ- 16 /Мездра-Ботевград/-Ребърково-ЕлисейнаСвоге-София, връзка на общината със Столичния град по Искърското дефиле;
третокласният път ІІІ-103 Мездра-Горна Кремена-Горна Бешовица—
Роман-Златна Панега-/Коритна-Български извор/ и
третокласният път ІІІ-161 Ребърково-Люти дол-Рашково-Радотина-

Литаково-Ботевград;
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АМ - не са изградени
Скоростни пътища – липсват
Първокласен път І-1 /Е79/

Видин -Враца/Мездра –Ботевград
/22,25 км, средно състояние/
Второкласен път ІІ-16 /Мездра-

Ботевград/-Ребърково-ЕлисейнаСвоге-София
/22,54
км,

в

рехабилитация/
Третокласен ІІІ-103 Мездра-Горна

Кремена-Горна
Бешовица—РоманЗлатна
Панега-/Коритна-Български
извор/
18,95 км, лошо състояние/
ІІІ-161-Ребърково-

Третокласен

Люти дол-Рашково-Радотина-ЛитаковоБотевград
/8,7
км,
лошо
състояние/

Поради географското разположение, голяма част /37,7%/ от първокласния път,
обслужващ област Враца преминава през територията на община Мездра, така че в
сравнителен план общината има изключително добри показатели за изграденост на
пътищата с национално значение. Относителният дял на пътищата от висок клас
/30,7%/ е повече от три пъти по-висок от този за областта /9,3%/ и почти два пъти повисок от този за страната /17,6%/. Регионалната пътна мрежа е по-ограничено
развита.

Таблица 16. Дължина на републиканската пътна мрежа към 31.12.2011 г.
ІІ
кл

Общо АМ І кл
Райони, области
Северозападен
район
Враца
Община Мездра
Отн.дял от пътищата
в областта

ІІІ
кл

Километри

3392

7

387

637

-

59

72,44
11,4%

АМ

І кл

ІІ кл ІІІ кл

относителен дял от
общата дължина - %
767 2231
231

347

22,25 22,54 27,65
37,7%
9,8 8,0%

0.2
-

11.4

22.6

65.8

9.26 36.26

54.47

30,71 31,11

38,18

Гъстотата на пътната мрежа с национално значение в община Мездра е почти три пъти
по-висока от средната за областта и два пъти от тази на СЗ район, както и от средната
за страната. За сметка на това, ограничено развитата регионална пътна мрежа има два
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пъти по-ниска гъстота от средната в областта и СЗ район, така че в крайна сметка
гъстотата на РПМ се оказва доста по-ниска от тази в областта и страната.

Таблица 17. Гъстота на пътната мрежа към 31.12.2011г. /км/кв. км/
Гъстота
на АМ и
пътищата
І кл

Гъстота
на
пътищата
ІІ и ІІІ
клас

Обща
гъстота
на РПМ

Гъстота на
общинската
пътна
мрежа

Гъстота
на
пътната
мрежа
общо

България

0.033

0.145

0.178

0.161

0,339

Северозападен

0.021

0.157

0.178

0,146

0,324

Област Враца

0.016

0.160

0.176

0.164

0,340

Община
Мездра

0,043

0.086

0.129

0.249

0.378

Район

Ограниченото развитие на Републиканската пътна мрежа се компенсира от добре
развитата общинска пътна мрежа, поне що се отнася до комуникациите между
населените места в рамките на общината. Гъстотата на общинската пътна мрежа е
много по-висока от средната за областта и страната, общата гъстота също е по-висока
от тази в областта и страната.

Таблица 18. Общинска пътна мрежа в община Мездра-2012 г.
Номер на
пътя

Наименование на общинския път

Обслужвани
общини

VRC1032

/ І - 1, Враца - Мездра / - Граница общ.( Враца - Мездра ) - Враца,
Върбешница - Горна Кремена / ІІІ - 103 /
Мездра

VRC1079

/ І - 1, Враца - Мездра / - Руска Бела

Мездра

VRC1080

/ І - 1, Враца - Мездра / - Моравица

Мездра

VRC1082

/ ІІІ - 103 / Мездра - Боденец - Крапец - / VRC1032 /

Мездра

VRC1084

/ VRC1082, Мездра- Крапец / Боденец– Върбешница / VRC1032 Мездра
/

VRC1088

/ І - 1, Мездра - Лютидол / Ребърково - жп гара Ребърково

VRC1089

/ ІІ - 16, Ребърково - Зверино / Лютиброд - Граница общ. Мездра,
( Мездра - Враца ) - Челопек / ІІІ - 1004 /
Враца

VRC1090

/ ІІ - 16, Ребърково - Елисейна / Зверино - Оселна

VRC1148

/ ІІІ - 308, Своде - Роман / - Синьо Бърдо - Граница Общ. Роман,
( Роман - Мездра ) - Ослен Криводол - Лик - Дърманци/І-1/
Мездра

VRC2081

/ І - 1 / Мездра - Крета

VRC2083

/ ІІІ - 103, Мездра - Горна Кремена / Горна Кремена - Долна Мездра
Кремена - / ІІІ - 103 /
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VRC2085

/ III - 103 /-Граница общ.(Мездра-Враца-Тишевица / ІІІ - 1306 /

VRC2086

/ ІІІ - 103, Горна Кремена - Горна Бешовица / Кален - Мездра
Цаконица

VRC2091

/ ІІ - 16, Елисейна - Оплетня / - Очиндол

Мездра

VRC2092

/ ІІ - 16, Зверино - Елисейна / - Злидол

Мездра

VRC2093

/ ІІ - 16, Eлисейна - Лакатник /-Граница общ. ( Мездра - Своге Мездра,
) - Габровница -Еленов дол-ман.Седемте престола - Осеновлаг
Своге

VRC2094

/ ІІІ- 161, Ребърково - Рашково / Лютидол - Типченица

VRC3087

/VRC1143,Старо
/VRC1148

VRC3095

/ ІІІ - 103, Горна Кремена - Горна Бешовица / - м.Косматица

Мездра

VRC3097

/ VRC1082 / Мездра - Руска Бела / VRC1079 /

Мездра

село-Брусен/Царевец-Ослен

Мездра,
Враца

Мездра

Криводол Мездра

Преобладаващото лошо състояние на третокласната и общинска пътна мрежа
компрометира
добрата
изграденост
в количествено
отношение.
Предвид
полупланинския и планински релеф на територията, общинската пътна мрежа се явява
от особена важност за комуникациите между населените места. За много от
планинските села общинските пътища са единствените, които ги свързват с центъра на
общината или други населени места. Общинската пътна мрежа е с много по-голяма
дължина от републиканската пътна мрежа и състоянието й е от определящо значение
за социално-икономическото развитие на общината. Това е един от основните
проблеми в инфраструктурното развитие на община Мездра. Поради невъзможността
пътната мрежа да бъде своевременно ремонтирана продължава разрушаването на
пътната настилка и влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на
необходимите средства за ремонт .За реализацията на ремонтните работи се търси
финансиране по различни програми и проекти.

Предстои завършване на рехабилитацията на път II - 16 ( Мездра-Ботевград )Ребърково-Елисейна, който се изпълнява по Проект транзитни пътища V -ЛОТ 17.
Предвидено да започне строителството на още две ленти на първокласния път МездраБотевград, като целта е да стане скоростен, с габарит Г 20 и значително да се подобри
пропусквателната му способност.
В периода 2012 - 2015 г. се предвижда и проектиране и рехабилитация на
третокласните пътища в общината, чието състояние е лошо.
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Железопътен транспорт
Железопътният транспорт е втория по значимост за транспортното обслужване в
общината и социално-икономическото й развитие.

Ж.п. мрежа в България

Ж.п. мрежа в област Враца

Ж.п. гара Мездра е един от основните жп възли в Северна България, който осигурява
връзка между двете главни жп линии, обслужващи Северозападен район:
II главна ж.п. линия „София-Мездра-Г.Оряховица-Варна”, включена
Европейското споразумение за главните международни жп линии (AGС) и

в

VII главна ж.п. линия „Видин-Мездра-София-Кулата”, включена в Европейското
споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и
свързаните с тях обекти (AGTC).
Двете ж.п. линии /заедно с V главна ж.п. линия София-Кулата/ формират
направлението на Трансевропейския транспортен коридор №4.
В община Мездра има 6 гари – Мездра, Мездра-юг, Елисейна, Зверино, Ребърково и
Руска Бяла и 5 спирки Люти брод, Крета, Моравица, Брусен и Ослен Криводол.
Гара Мездра е сред най-натоварените пътнически гари в страната- средно на
денонощие през нея преминават около 80 влака.
Реконструкцията на гара Мездра се предвижда във връзка с присъединяването на
новата жп линия Видин-София към ж.п. линията София-Варна. В края на 2012г е
обявена тръжна процедура за този проект.
В настоящия момент незадоволителното състояние на жп гарите, ниските скорости на
движение на влаковете и лошото състояние на подвижния състав са главна причина за
отлива на пътниците от железопътния транспорт. В този контекст е важно да се
стимулира и направи по-атрактивен железопътния транспорт с цел опазване на
природната среда и ограничаване на замърсяванията от автомобилния транспорт.
Големите криви и наклони по трасето на главната железопътна линия Видин-МездраСофия ограничават движението до максимална скорост 70 км/ч. Предвижданото
строителство на скоростна ж.п. линия по направлението Видин- Мездра - София, която
да осигури пълноценното функциониране на ЕТК №4, ще осъвремени транспортното
обслужване и ще стимулира икономическото развитие и на община Мездра.

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

46

4.2.

ВОДНОСТОПАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабдяване
Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара , от който се
водоснабдяват още и градовете Враца, Монтана, Берковица, частично
Криводол и 25 прилежащи селища, с население общо над 200 хиляди човека. Като
последен консуматор, град Мездра получава водно количество, което варира между
20л/с и 30 л/с. От местни водоизточници /каптажи/ се получават допълнително средно
около 10 л/с.
Водоснабдяването на останалите населени места се осъществява от 44 каптажа, 5
шахтови кладенци, 2 тръбни кладенци и 1 дренаж.
Населението на община Мездра е 100% водоснабдено. След проучване на
допълнителни водоизточници и осигуряване на допълнителни количества вода,
проблемите с режимно водоснабдяване вече са отстранени.
За високопланинските селища като Кален, Цаконица, Г.Бешовица, Д.Кремена, Зверино,
Люти брод, Лик, Ослен Криводол са правени проучвания за допълнително
водоснабдяване чрез каптиране на нискодебитни извори с малки каптажи или
дренажи.
Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник “Крапешко езеро”, който е с
голям дебит. В момента водата не отговаря на стандарта за питейна вода, тъй като има
повишено съдържание на амоняк. Използва се само за промишлени цели, с което се
облекчава и без това тежкия режим на водопотребление. Правят се постъпки за
търсене на технология за очистване на водата .
Съоръженията от водоснабдителната система /водоизточници, водопреносни и
водоразпределителни съоръжения към тях/ са изградени преди повече от 30 години. В
резултат от лошото техническо състояние на мрежата, обуславящо големи скрити
течове и аварии, средните загуби достигат до половината от добиваните водни
количества.
66% от водопроводната мрежа е от етернитови тръби, които са стари и износени. Те
често аварират, което нарушава водоснабдяването и влошава качеството на питейната
вода, тъй като изисква допълнително обеззаразяване с хлор-газ. Реконструкцията на
водопроводната мрежа, изградена от съдържащите азбест – етернитови тръби се
извършва ежегодно, като се подменя с Ре тръби, но поради ограничени финансови
средства процесът върви бавно.
Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа (км.) за 2012 г.- общо 10,343км. ( с
инвеститор ВиК Враца) в т.ч. гр.Мездра – 263м, с.Боденец – 622, с. Върбешница -407, с.
Елисейна – 750м., с. Зверино – 2079м., с. Игнатица – 1780м., (Черепиш) – 59м.,
с.Оселна – 2007м., с. Очин дол -200м, с. Ребърково – 940м., с. Руска бела – 1236м.
Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.) през
2012 г. - 36 746 лв. / инвестиция на В и К/
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Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи – 5 307
жители на гр.Мездра, с. Боденец, с.Върбешница, с. Елисейна, с. Зверино, с. Игнатица,
с. Люти дол, с. Оселна, с. Очин дол, с. Ребърково, с. Руска бела.
Относителният дял на населението с достъп до водопровод (%) е 100%.

Канализация и пречистване на отпадъчните води
Канализационната мрежа в град Мездра е изградена на 98% . В останалите населени
места на общината, с изключение частично на с.Зверино, няма изградена канализация.
В рамките на общината, обхванатото с канализация население през 2011г е 59,6%,
което е по-висок показател от средния за област Враца /55,4/ и СЗ район /57,6/, но понисък от средния за страната /74,0%/.
Все още не е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води - битовите
отпадъчни води от града се заустват без пречистване в Боденска бара, която се влива
в р. Искър.
Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) - 98% за
град Мездра и 59,6 % за общината.
През второто полугодие на 2012г. по ОП Околна среда е сключен договор по проекта
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра», със срок
на приключване 2015г.
Другият важен за общината проект, свързан с ВиК инфраструктурата, е «Техническа
помощ по подготовка на инвестиционен проект за изграждане на разделна
канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и
изграждане на ПСОВ на село Зверино». Проектът е подготвен в периода 2009-2011г,
финансиран също по ОПОС, предстои неговата реализация.

4.3.

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Електроснабдяване
Електроснабдяването на община Мездра се осъществява от районната мрежа 110 кV на
електроенергийната система на страната. посредством подстанция «Мездра».
Подстанциятя е с трансформация на напрежението 110/20 кV и 40 мVA инсталирана
мощност, свързана с подстанции от съседните общини. Седемстранното захранване на
подстанцията позволява по-голяма сигурност и качество на електрозахранването.
Дължината на електропроводите високо напрежение 110 кV на територията на
общината е 57,6 км. Техническата инфраструктура се поддържа в добро техническо
състояние и няма проблеми с експлоатацията. Предвижда се изграждането на
електропровод 110 кV от подстанция “Мездра” до п/ст Ботевград.
Електроразпределителната мрежа СН в общината е добре развита и оразмерена да
поеме по-голямо натоварване от съществуващото, което би улеснило бъдещи
консуматори и би стимулирало икономическото развитие.
Основните проблеми, свързани с електроснабдяването на общината, са: възрастовата
структура на някои от основните мрежи и съоръжения, които се нуждаят от подмяна и
ремонти и аварийните ситуации при неблагоприятни климатични условия.
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Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват
главно водна, вятърна и слънчева енергия.
В област Враца съществуват
централи - ВЕЦ, които са
оползотворяването на другите
и условията за използване
благоприятни.

добри условия за изграждане на водноелектрически
усвоени почти напълно. В процес на развитие е
видове ВЕИ, предимно слънчевата енергия, въпреки че
на ветрогенератори на тази територия също са

Райониране на страната по
възможност за използване на
слънчевата енергия

Райониране на страната по
възможност за използване на
вятърната енергия

В община Мездра едноименната ВЕЦ „Мездра” е изградена още в далечната 1950 г., а
ВЕЦ „Брусен”-през 1953г. За последните три години се изграждат още две МВЕЦ и една
ЕЦ на слънчева енергия -ФтЕЦ. Общата мощност на изградените ВЕИ /почти изцяло на
водна енергия/ в община Мездра - 7,96 мW, нарежда общината на второ място в
област Враца с 18,4% участие.

Таблица 19. ВЕЦ в община Мездра
Наименование на ВЕИ

Община

Нас място

ВЕЦ "Мездра"
ВЕЦ "Брусен"

Мездра
Мездра

МВЕЦ "Калето"

Мездра

с. Брусен
с. Брусен
с. Дърманци
и с. Крета

ФтЕЦ "Лик"
МВЕЦ "Черепиш"

Мездра
Мездра

с. Лик
с. Зверино

Мощност
мW
2,02
0,372

Година на
въвеждане
1950
20.1.1993

3,6

23.2.2010

0,0952
1,872

02.12.2011
28.3.2012

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от
възобновяеми
енергийни източници е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и
минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в
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енергийния сектор. Въвеждането на повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия
ангажимент на страната за изпълнение целите на „Стратегия Европа 2020” по пакет
енергетика/климат за достигане на 16% енергия от ВЕИ в крайното енергийно
потребление.
Общината има сериозни намерения за усвояване на ВЕИ и вече е разработила два
програмни документа за това:
–

«Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012-2014 г.»;

–

«Програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива на община Мездра 2012-2020 г.».

По отношение на енергийната ефективност, мерките са насочени както към
подобряване и модернизиране на уличното осветление, така и за саниране на сгради и
технологично обновяване на отоплителните инсталации.
През 2013 г е приключен проекта «Община Мездра с енергийно-ефективна
образователна инфраструктура» по ОП Регионално развитие, насочен към
подобряване ЕЕ на най-нуждаещите се училища.

Газоснабдяване
Газификацията на град Мездра е започнала през 2001 г. с изграждането на
Автоматичната газорегулаторна станция /АГРС/ за редуциране налягането на
природния газ и магистрално газопроводно отклонение до АГРС с обща дължина 4 км и
разпределителни газопроводи с обща дължина 26 км.
Първоначално се газифицират промишлените потребители, а по-късно и обществено
административни и търговски потребители, сред които са: "Сънитекс" АД (към днешна
дата "Ню Текс" АД , "Леденика" АД (трансформирано ,,Леденика и ММ” АД),
Многопрофилната болница за активно лечение; РПУ-Мездра; Държавното
лесничейство, Младежкият дом, БДЖ, районният съд, хотел "Родина", всички детски и
учебни заведения на територията на града. Постепенно се разширява и битовата
газификация, при което в края на 2011г. битовите потребители достигат 950 броя.
Трасето дава възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на
икономичното и екологично гориво.

4.4.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Община Мездра разполага с добре развита телекомуникационна инфраструктура,
достигаща до всички населени места. Всички селища от общината имат автоматична
телефонна връзка с общинския център. Междуселищни и международни връзки могат
да се осъществяват по телефон, факс, телекс и чрез Интернет. Общината има добро
покритие на мрежата на мобилните оператори МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ, така
че постепенно отпадат и проблемите с телефонизацията на зоните, където липсва
техническа възможност за осигуряване на стационарни телефонни съобщения.
Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната
телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на
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показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно
намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна
телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение.
Населените места в общината са покрити на 100 % от националните телевизии, както
и от Програмите на Българското национално радио.
В общинския център има изградена кабелна телевизионна мрежа, която се използва и
поддържа от фирма “Интер Сат” .
Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става
достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се
намаляват
препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността,
характерни за много периферни райони. Фирмата –доставчик на интернет в община
Мездра е АТЛАНТИК САТ.
Телекомуникационната инфраструктура е най-динамично променящата се през
последните години.

Таблица 20. Отн. дял на домакинствата с достъп до интернет за периода
2007-2011г - %
2007 2008 2009 2010 2011
Общо за страната

19.0

25.3

29.6

33.1

45.0

Северозападен район

12.6

17.3

24.7

26.1

34.7

Област Враца

19.3

15.1

26.4

27.0

34.5

По информация на НСИ за 2011 г. в област Враца вече 34.5 % от домакинствата имат
достъп до интернет при само 19,3% през 2007 г., но темпът на нарастване изостава.
През 2007 г. област Враца е с добри позиции, като достъпът е равен с този в страната
и по-висок от СЗ район, докато през 2011 г. показателят за област Враца е равен с
този на СЗ район, но по-нисък от средния за страната.
Община Мездра попада в обхвата на Инфраструктурен проект за развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България.
Проектът Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Р България

посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура”, предвижда изграждането на оптична
инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки
населени места с обща дължина около 860 км.
Общата стойност на проекта е в размер на 39127529.84 лв., финансиран по
Оперативна програма «Регионално развитие».
Разширяването на достъпа до използването на мрежите и услугите на ИКТ, особено в
по-малките градове и селата, където обществените места за достъп до информация са
единствената възможност за много потребители, но броят им все още е твърде
ограничен, създава възможности за по-широк достъп до услуги и информация за
населението и бизнеса от периферните територии. Изграждането на обществени
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информационни системи и гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия
обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е
задължителна стъпка към информационното общество.
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Атмосферен въздух
Община Мездра попада в РОУКАВ Северен – район Враца, който обхваща общините
Враца и Мездра. По данни на МОСВ към 2012 г. общината не се числи към зоните в
които са превишени ГОП на атмосферния въздух. Не се извършват постоянни
наблюдения за качеството на въздуха. Всичко това свидетелства за относително
добрите качества на атмосферния въздух в общината.
Основните източници на замърсяване са битовия сектор, производствената дейност,
автотранспорта и големите животновъдни обекти.
Сред важните промени настъпили през анализирания планов период са увеличените
темпове на газификация. В по-голямата си част производствените предприятия, както
и всички общински предприятия и сгради са газифицирани, което води до
преустановяване емитирането на серни оксиди, прах и сажди в атмосферния въздух.
Отчита се тенденция за подобряване на състоянието на атмосферния въздух.
Най-значимите рискови
промишлени обекти по отношение на качествата на
атмосферния въздух са: ”Ню текс” АД - Мездра /производство на широки хасета и
постелъчно бельо/, „Леденика и ММ” - Мездра /пивопроизводство, понастоящем не
функционира/ и “Вархим” ЕООД Мездра - Хидратен цех Черепиш /производство на
негасена и хидратна вар. През изтеклите години са извършени редица подобрения в
производствения процес с цел ограничаване на замърсяването.
Автотранспортът е важен източник на замърсяване на въздуха в населените места.
Отново се прави констатацията, че не са изградени обходни пътища за селищата, а
пътищата от републиканската пътна мрежа преминават направо през тях.
През зимния период значим източник на замърсяване са битовите отоплителни
процеси особена в малките населени места. Изгарянето на твърдо гориво при
инверсионен тип време многократно увеличава концентрациите на замърсяващи
вещества в приземния въздух.
Изводи:
Добри качества на атмосферния въздух в общината;
Отчита се тенденция за подобряване на състоянието на атмосферния
въздух;
Най-важните промени, настъпили през анализирания планов период, са
увеличените темпове на газификация и реализираните подобрения в
някои производства с цел ограничаване на замърсяването на въздуха;
Основните източници на замърсяване на въздуха остават
производствената дейност, битовия сектор чрез отоплението с твърдо
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гориво и автотранспорта - поради недостатъчните
ограничаване на негативното му въздействие.

мерки

за

Води
През 2011 г. относно качествения състав на водоприемниците в община Мездра се
забелязва тенденция към задържане и подобряване състоянието на водите в сравнение
с предходните години. Река Искър след Елисейна е трета категория водоприемник.
В пункта за мониторинг при село Ребърково са регистрирани надвишения над ПДК по
показателя нитритен азот през всички години от плановия период. Завишените
концентрации на нитритен азот на р.Искър са с източник извън териториалния обхват
на общината.
Подземните води в общината са оценени в добро състояние, като няма промени през
времето на действие на плана за развитие.
През последните няколко години в град Мездра са реконструирани участъци от
водопроводната мрежа с дължина 6 км. и водопроводни отклонения – 7 км. Разширена
е водопроводната мрежа на с.Люти Дол с 1,3 км., реконструирани са напорните
водопроводи за с.Типченица с дължина 1,4 км. и с.Царевец – с.Старо Село с дължина
2,5 км. Селищата Крапец и Боденец са с наднормено съдържание на амоняк, нитрати и
нитрити, но водата във водопроводната мрежа се води условно чиста.
Продължава да не е решен проблемът със състоянието на водопроводната мрежа на
територията на общината около 66% от мрежата е от етернитови тръби, което
обуславя честите аварии и високия процент на загуби.
Основен източник на замърсяване на водите в поречието на река Искър на територията
на общината е Градска канализация- Мездра. Металургичното предприятие „Елисейна”
ЕАД – гара Елисейна е с окончателна преустановена дейност. През 2009г. е изпълнен
работен проект ”Консервация, техническа и биологична рекултивация на
Хвостохранилище ”Елисейна”, гара Елисейна, с всички довършителни работи. Поголеми източници на замърсяване на природните води в общината още са: „Хемус М”
АД, гр.Мездра , „Инертстрой Калето” АД, гр.Мездра „Техкерамик М”- ООД, гр.Мездра ,
„Стройкерамика” АД, - цех гр.Мездра , ,,Марколана - България” ООД с.Зверино (с
преустановена дейност), „Балкан Искър” АД, гр.Мездра и Мотел ”Долче Вита”,
гр.Мездра.
В община Мездра е разработен проект ”Доизграждане на канализационната мрежа и
изграждане на ПСОВ – Мездра”. За съжаление все още ПСОВ – Мездра не е
реализирана.
На територията на община Мездра има 7 потенциално опасни язовира. С Решение
№244/29.01.2009г. на Общински съвет язовирите”Батон дол”, с.Долна Кремена и
„Заминец”, с.Горна Кремена са бракувани.
Изводи:
Задържане на състоянието на природните води, до слабо подобрение;
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Водите на река Искър са наднормено замърсени вследствие на
заустването на замърсени води извън общината;
Подземните води са в добро състояние, като няма съществени промени
през последните 5 години;
Сред местните източници на замърсяване на водите с най- голям принос
е Градска канализация- Мездра и производствените дейности.

Земи и почви
Преобладаващите почвени типове в общината са разновидности на сиви и кафяви
горски почви.
Замърсяването на почвите с тежки метали е по атмосферен път и е от антропогенен
произход.

Нарушени територии . Над 1000 дка земи са територии за добив на полезни изкопаеми
и депа за отпадъци. В землищата на селата Царевец, Горна Кремена и Върбешница по
открит способ се разработват находища на варовик- “врачански камък”. В района на
гара Черепиш, в местността “Дълбоки дол” се добива суровина за производство на вар.
В близост до град Мездра е рекултивирана бивша кариера за добив на глини за
производството на тухли. В някои участъци по поречието на Искър- при село Зверино и
в околностите на град Мездра е разрешен добива на инертни материали- пясък и
баластра, включително и чрез разрешения за ползване на воден обект. На територията
на общината има и няколко неизползваеми кариери за добив на трошен камък.
Отчетена е тенденция на слабо нарастване на нарушените земи.

Замърсени с тежки метали почви. Те са характерни за част от територията на
общината. В района около гара Елисейна има ливади и пасища с установено
наднормено съдържание на олово, мед и цинк, като следствие от работата на бившето
металургично предприятие. В този район обработваемите земи са под половината от
стопанисваните земеделски земи. Вкисляване на почвите е констатирано в същия
район. Няма отчетена нова промяна в състоянието на почвената покривка.
Изводи:
Отчетена е тенденция на слабо нарастване на нарушените земи;
Характерни за общината са нарушените земи вследствие на добива на
полезни изкопаеми, замърсените почви с тежки метали в резултат от
металургичната дейност и вкислените почви

Биоразнообразие и НЕМ
По отношение на биологичното разнообразие разбираемо през плановия период не са
настъпили съществени промени. Видовият състав е запазен същия, няма съществени
промени и в пространственото разположение на екосистемите.
Най-значимата промяна в областта на околната среда е голямото нарастване на
обектите на НЕМ / Национална екологична мрежа/, която включва защитени територии
и защитени зони. Това се дължи изцяло на обявените през 2007-2008 г. защитени зони
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/ ЗЗ / по НАТУРА 2000. Тогава са обявени за защитените зони по Директивата за
птиците: „Врачански Балкан” с код BG0002053, „Карлуковски карст” с код
BG0000332 и по Директивата за хабитатите: „Карлуково” с код BG0001014,
„Искърски пролом-Ржана” с код BG0001042, „Каленска пещера” с код
BG0000601 и „Врачански Балкан” с код BG0000166. Защитените зони на
територията на общината съставляват 26,67% от територията й. Те припокриват почти
всички съществуващи защитени територии.
Понастоящем обектите на НЕМ заемат 26,79% от общинската територия или 139,02 кв.
км. Въпреки че делът им в национален мащаб е под средния за страната, нарастването
спрямо 2006 г. е повече от два пъти. На територията на община Мездра обекти на НЕМ
са над средното ниво за област Враца, което е 18,76%.
Няма новообявени нови защитени територии за периода на действие на Плана.
Запазват се съществуващите 4 защитени територии: природен парк „Врачански
Балкан” и природните забележителности „Новата пешера”, „Ритлите” и
„Говедарника”. Трябва да се подчертае, че общината запазва много висок дял на
защитените територии – 12,22%, което е повече от два пъти спрямо средния дял за
страната от 5,2%. Увеличеният дял на НЕМ предполага и нови предизвикателства пред
устройството на територията, предвид допълнителните ограничения,които поставя.
Изводи:
Нарастването на обектите от НЕМ в общината е най-значителната промяна в
областта на околната среда за периода 2007-2012 г.– повече от 2 пъти;
Въпреки че са под средното национално ниво, обектите от НЕМ в общината
заемат 2 пъти по-голяма площ от съответната за област Враца;
Площта на защитените територии е значително над националното ниво;
Развитието на НЕМ в общината е предпоставка за валоризация на
биоразнообразието, чрез включване в туристическия продукт.

Отпадъци
Общината ползва регионалното депо Враца- Мездра разположено на територията на
община Враца. Депото е съвременно и отговаря на европейските стандарти. В
експлоатация е от октомври 2000г. През 2009г. е изготвен Работен проект за
изграждането на кл.2.1 на Регионалното депо. Изготвен е и работен проект за
рекултивация на съществуващото сметище за ТБО край село Брусен, община Мездра.
Отчита се тенденция спрямо 2007 г. на постепенно увеличаване на общото количество
на образуваните отпадъци в община Мездра.
След 2007 г. общината е въвела разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за
целта за разположени 50 цветни контейнера тип”Иглу”.
Строителните и нетоксичните производствени отпадъци от град Мездра се приемат на
специализирано депо в местността „Рудината” върху площ от 9 дка.
Изводи:
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образуваните отпадъци постепенно нарастват след 2007 г.;
ТБО се депонират на съвременно регионално депо, съществува разделно
събиране на отпадъци от опаковки;

Шум
За град Мездра основните източници на шумово натоварване и вибрации са
автотранспорта и промишлеността. През последните години са извършени редица
контролни измервания на нивото на шума излъчван от промишлените
предприятия.Проверени са най-големите обекти в общината: „Нютекс” АД, гр.Мездра с
предмет на дейност – производство на текстилни изделия; „Братя Томови - Люти дол”
ЕООД -с.Люти дол „Людал” ЕООД, с.Зверино с предмет на дейност-производство на
безазбестови фрикционни изделия за автомобили; „Вархим” ЕООД, гр.Мездра –
„Хидратен цех” гара Черепиш с предмет на дейност-производство на хидратна вар;
Пивоварна „Леденика и ММ” гр.Мездра, с предмет на дейност- производство на пиво;
„Хемус-М” АД, гр.Мездра с предмет на дейност-обработка на скално-облицовъчни
материали; „Лана Мел” ООД, гр.Мездра с предмет на дейност-производство на
пшениничени брашна.
Измерените стойности в контролираните дружества не надвишават граничните
стойности съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението.
Изводи:
промишлените източници не натоварват средата с наднормен шум;
автотранспортът продължава да е основният източник на шум в общината.
Екологичен риск

Климатични промени и последствия
Климатичните промени се влияят предимно от глобалните планетарни изменения.
Приносът на местните общински източници е минимален.
По данни на Центъра за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, 2012 г.,
тенденциите в изменение на температурите на въздуха в района на община Мездра са
към неголямо затопляне и се повишават в посока на северозапад. Промяната в
годишните температури започва с 2,05°C в най-западните части на общината,
преминава през 2,1°C в средните части и достига до 2,15°C м най- североизточните
части. Наблюдава се едно общо увеличение на температурите през лятото и чести
затопляния през зимния сезон водещи до нестабилна снежна покривка.
Вътрешногодишното затопляне се очаква да бъде с различен интензитет през
различните сезони и месеци. Затоплянето вероятно ще бъде по-осезаемо през летните
месеци (юли, август и септември), докато през студеното полугодие то ще бъде по-слабо
изразено.
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В цялата територия на община Мездра е налице добре
намаляване на годишните валежи с около 5 мм. Валежите през
май, юли и септември) през топлото полугодие към 2020
редуцирани с около 20- 25 % спрямо сегашните (1961-1990г. )

изразена тенденция на
някои от месеците (напр.
г. се очакват да бъдат
климатични норми.

Очакванията са, че сравнително неголемите промени на валежа и температурата ще
доведат до сравнително по-големи промени в режима на речния отток. Предполага се,
че ако се реализират посочените по-горе тенденции за валежите и температурите,
намаляването на отточния модул трябва да има сходно пространствено разположение и
да е от порядъка до 10 % от годишния отточен обем в пределите на общината.
Според прогнозите, броят на нощите, през които температурата на въздуха няма да
бъде под 20°C / тропически нощи /, ще се увеличи, като страната ни попада в найрисковите части на Европа. От общо 5 групи, община Мездра попада в регион от
четвърта група - в неблагоприятно положение.
Очаква се промяна и при продължителността на снежната покривка, като броят на
дните с такава ще намалее. Община Мездра попада в област, в която очакваното
намаление ще бъде е между 40 и 20 дни, като се очаква нарастването на броя на
почти безснежните зими.
Промените на климата ще окажат своето въздействие и върху условията за
туристическа дейност. Според очакваната промяна на индекса за туристически климат
за ЕС, община Мездра попада в регион, който от общо 6 групи се отнася към
неблагоприятната пета група със значително влошаване на туристическият индекс.
За оценка на комбинираното въздействие на тези промени е изчислен индекс на
уязвимост от климатичните промени за регионите по NUTS 2 за целия ЕС. Според този
индекс община Мездра е в регион, който попада в групата на най-уязвимите региони
към климатичните промени в ЕС. Най-чувствителните сектори към климатичните
изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и
горския фонд.

Риск от наводнения
В пределите на общината са регистрирани 4 минали наводнения със значими
последици, всичките по протежение на р. Искър. Наводнения са регистрирани през
последните 100 г. в Елисейна, Зверино, Лютиброд, Ребърково, Мездра, Старо село,
гара Черепиш, Крета и Брусен. Последното голямо наводнение е регистрирано през
2005 г.
В община Мездра е установен 1 индикативен район с повишен риск от наводнения,
който обхваща долината на р. Искър малко над с. Люти брод и завършва при
напускането на реката на пределите на общината. В него се включват предимно
землищата на селата Лютиброд, Ребърково, Крета, Моравица, Дърманци, Брусен,
Ослен, Криводол, Царевец и гр. Мездра. В този индикативен район е необходимо да се
фокусират превантивните действия.
Изводи:
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Общината попада след най-силно уязвимите европейски региони по
отношение на климатичните промени;
Рискът от наводнения е повишен в долината на р. Искър – обстоятелство с
което трябва да се съобразява по-нататъшната устройствена дейност
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Селищната мрежа е пространствена форма на организация на селищата
территория.

в дадена

Община Мездра е втората община по брой на населението в област Враца. Тя е
съставена от 28 населени места – един град и двадесет и осем села. Средната гъстота
на обитаване е 41,9 ж/км2 .
Според категоризацията на общините, община Мездра попада в трета категория, а по
населени места тя е както следва:
ЕКАТТЕ

Населено място

Категория

04827

с.

Боденец

6

06598

с.

Брусен

7

12704

с.

Върбешница

7

16122

с.

Горна Бешовица

7

16256

с.

Горна Кремена

7

22126

с.

Долна Кремена

7

24668

с.

Дърманци

7

27317

с.

Елисейна

6

30510

с.

Зверино

5

31190

с.

Злидол

8

32281

с.

Игнатица

6

35314

с.

Кален

8

39483

с.

Крапец

7

39709

с.

Крета

7

43654

с.

Лик

7

44745

с.

Лютиброд

7

44759

с.

Лютидол

7

47714

гр. Мездра

3

49031

с.

Моравица

6

54047

с.

Оселна

7

54256

с.

Ослен Криводол

7

54506

с.

Очиндол

7
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62390

с.

Ребърково

7

63450

с.

Руска Бела

7

69050

с.

Старо село

7

72432

с.

Типченица

7

78015

с.

Цаконица

8

78135

с.

Царевец

7

Като отделни кметства са селата: Боденец, Брусен, Горна Кремена, Долна Кремена,
Елисейна, Зверино, Игнатица, Лик, Моравица, Оселна и Типченица.
Според възприетата класификация / по смисъла на териториалното и селищно
устройство/ населените места се разпределят:
-

Един малък град /10000-30000 д./ – Мездра;

-

Едно средно село/1000-2000 д./ – Зверино;

-

Осемнадесет малки села / 250-1000 ж./ - Боденец,Брусен, Върбешница,
Г.Кремена, Д.Кремена, Дърманци, Елисейна, Игнатица, Крапец, Лик, Лютиброд,
Лютидол, Моравица, Оселна, Ребърково, Руска бела, Типченица и Царевец;

-

Осем много малки села / до 250 ж./ - Г.Бешовица, Злидол, Кален, Крета, Ослен
Криводол, Очин дол, Старо село и Цаконица.

Град Мездра е обединяващ обслужващ и икономически център на общината, но той
губи икономическите си функции и влияние в рамките на общината поради намаляване
на икономическия си потенциал в резултат на неблагоприятни въздействия на
преструктуриране на производството в прехода към пазарна икономика и понастоящем
под въздействие на икономическата криза. Запазват се неговите функции на
обслужващ
и
административен
център.
Община Мездра е в голяма близост
до столицата на България – София
и е пресечена от транспортното
направление
от
европейска
значимост – София-Видин, което е
част от връзката между централна
Европа и пристанищата на Егейско
море. По линия на транспортното
направление се формира една от
най-важните за България ос на
развитие – оста от наднационално
значение, свързваща пристанищата
на Егейско море с централна
Европа, която в границите на
България свързва ГКПП Кулата с
Видин. По направлението на тази
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ос е добре развита транспортната инфраструктура, чрез ж.п. линия и първокласен път
с европейска категоризация Е 79. Една от значимите концентрации на селищни
образувания по тази ос е агломерацията с Враца-Мездра.1
Ос на развитие от национална значимост е отклонението на вече описаното по-горе
направление, от Мездра през Бяла Слатина към Плевен. Направлението е със
значително по-ограничена транспортна значимост и по-малка концентрация на
населени места, които са и по-малки по отношение на населението.

77.. А
АД
ДМ
МИ
ИН
НИ
ИС
СТТРРА
АТТИ
ИВ
ВЕЕН
НК
КА
АП
ПА
АЦ
ЦИ
ИТТЕЕТТ
През този планов период продължава реализацията на създадената в предходния
период програма за постоянно повишаване квалификацията на служителите от
общинската администрация и общинските съветници. Определен резултат се отчита по
отношение засилване на вече създадения капацитет за координацията и управлението
на средствата от европейските структурни фондове.
По Оперативна Програма Административен Капацитет са реализирани проектите:
–

"Гражданите и общината - партньори за прозрачна и ефективна местна
администрация", на стойност 387 хил.лв. /Община Мездра е пилотна община по
проект на НСОРБ/

–

"Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни
политики за устойчиво развитие на община Мездра", на стойност 283 хил.лв.

В рамките на този приоритет и специфична цел са предвидени още и мерки, свързани с
разработването на система от преференции за развитие на бизнеса и включването им
в нормативните документи на общината, както и разработването на общинска
инвестиционна политика. Точно в този вид мерките не са изпълнени, на като цяло
общината е отворена на партньорство с бизнеса и в рамките на нормативната уредба
подкрепя всяка възможност за неговото развитие в общината.
В процеса на реализиране на ОПР общинската администрация и общинския съвет си
взаимодействат както с обществени структури, така и с неправителствения сектор при
реализиране на социалната политика и при реализацията на проекти с подчертан
социален характер.
В община Мездра са създадени осем обществени съвета, подпомагащи дейността на
общинската администрация на общинския съвет: Обществен съвет по програмиране,
подготовка и изпълнение на проекти; Обществен съвет за социално подпомагане;
Обществен експертен съвет по образование и работа с младите хора; Обществен съвет
по здравеопазване и здравна култура; Консултативен съвет по туризъм; Обществен
съвет по интегриране на малцинствата и др. Общият брой на лицата (експертите),
които активно участват в обществените съвети е 58 д. Активизира се работата на
1

Проект “DONAUREGIONEN+ Концепция за пространствено развитие на интеррегионално

сътрудничество в Дунавското пространство”, Програмата за транснационално сътрудничество
„Югоизточна Европа”.
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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 .
Община Мездра си партнира и с неправителствени организации на регионално и
национално ниво. Все още е ограничен броят на неправителствения сектор при
съвместно осъществяване на социални дейности в отделните населени места. Броят на
неправителствените организации, с които община Мездра осъществява социални
дейности (основно чрез позицията “доставчик на социални услуги” през отделните
години е 1-2 .
Подобрени са организацията и качеството на предоставяните от общинската
администрация услуги. Въведени са добри практики и положителен опит в
организацията на публичните услуги в общината.
Укрепен е капацитетът на общинската администрация и подобряване координацията в
процеса на изпълнение на общинския план за развитие;
Създаден е капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол,
наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните
инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници. В общината е
изградено специализирано звено по управление на програми и проекти и работа по
Структурните фондове и програми;
Наблюдава се висока активност от страна на общинската администрация в търсенето
на възможности за привличане на средства чрез проекти за реализирането на
дейности, които не могат да бъдат финансово обезпечени от общинския бюджет. В
периода 2007 г. – 2010 г. реализираните по различни проекти средства възлизат на
над 66 млн. лв. Изпълнени са в различни направления, които обхващат почти всички
сфери от вменените на общината отговорности – образование, култура, социални
дейности, общинска пътна инфраструктура, благоустрояване на населените места,
чистота. Използвани са възможностите на различни източници за финансирани –
оперативните програми, ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда”, ОП” ПРЧР”,
ОПАК, ОПРКБИ, МТСП, ПУДООС, и др..
Отбелязва се определен напредък в изграждане на капацитет на общинската
администрация. Друг е въпросът, че глобалната икономическа и финансова криза
силно стесни възможностите на общинските власти да противодействат на
влошаващите се условия за бизнес и растеж.
През м.юни 2012 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.
Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване
квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските
съветници.
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За целите на разработването на Общинския план за развитие на Община Мездра за
периода 2014 – 2020г. беше направено социологическо проучване, което да оцени
адекватността на определените в ОПР 2007-2013 г. на община Мездра приоритети и
цели, които трябва да бъдат постигнати.
По отношение на развитието на пътна/транспортната инфраструктура от всички
135 участници в проучването отговор са дали 131. За над 75 % от анкетираните това е
важна и много важна цел. Разпределението на отговорите е следното:

За 81 % от анкетираните на изборни длъжности това е много важна цел и само за 10
% това не е изобщо или по-скоро не е приоритет. За 88 % от управителите на НПО и
фондации това е много важна цел. За 79% от управителите, собствениците и
заемащите ръководни позиции в частния сектор това важна и много важна цел, но за
21 % това изобщо не е или по-скоро не е приоритет. 71 % от служителите в
публичната администрация смятат, че това е много важна цел, а 10 % я виждат поскоро като цел, която не е приоритетна за общината.
За 83 % от анкетираните с местоживеене в общинския център - град Мездра и за 71 %
от тези с местоживеене «село» това е много важна цел. За 12 % от града и 14 % от
селото тази цел по-скоро не е приоритет.
По отношение развитието на екологичната инфраструктура, разпределението на
отговорите е следното:
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Разпределението по статус на респондентите е следното:
Като важна и много важна цел развитието на екологичната инфраструктура е посочена
от 62 % от заемащите изборна длъжност, 68 % от управителите, собствениците и
заемащите ръководна позиция в частния сектор, 61 % от служителите в публична
администрация и 65 % от управителите на НПО и фондации. Като не приоритетна цел
са я посочили 9 % от заемащите изборна длъжност, 21 % от служителите в публична
администрация и 6 % от управителите на НПО и фондации.
Разпределението по местоживеене е следното:
Град: 68 % посочват тази цел като важна и много важна и 12 % не я смятат за
приоритетна
Село: за 63 % това е важна цел, а за 8 % не е толкова приоритетна.
По отношение подобряването на комуналните услуги, разпределението е следното:
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Като важна и много важна цел подобряването на комуналните услуги е посочена от
62% от заемащите изборна длъжност, 71% от управителите, собствениците и
заемащите ръководна позиция в частния сектор, 68% от служителите в публична
администрация и 71% от управителите на НПО и фондации. Разпределението по
местоживеене е следното:
Град: 73% посочват тази цел като важна и много важна и 7% не я смятат за
приоритетна
Село: за 67 % това е важна цел, а за 8 % не е толкова приоритетна.

По отношение на рационалното използване на социалната инфраструктура,
разпределението е следното (128 отговорили от общо 135 участници в проучването):

Оценка целите включени в приоритет 1 на ОПР

Сравнителна графика на целите, в рамките на Приоритет 1: Развитие и ефективно
използване на инфраструктурата, определени като „Много важни“:
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Таблица 21 - Оценка целите включени в приоритет 1 на ОПР

Отговор

Развитие на
пътна/
транспортната
инфраструктура

Развитие на
екологичната
инфраструктура

Подобряване
Рационално
на
използване на
комуналните
социалната
услуги
инфраструктура

Без отговор

3,0%

3,7%

3,7%

5,2%

Не мога да преценя

1,5%

3,0%

2,2%

1,5%

Изобщо не е приоритет

3,7%

,7%

1,5%

3,0%

По-скоро не е
приоритет

9,6%

9,6%

5,9%

7,4%

Среден приоритет

6,7%

19,3%

18,5%

13,3%

Важен приоритет

29,6%

32,6%

31,9%

28,1%

Много важен приоритет

45,9%

31,1%

36,3%

41,5%

Приоритет 2:
Подобряване на общинския управленски капацитет - От 135 участници в
проучването – 130 са посочили отговор, като разпределението на отговорите изглежда
по следния начин:

За 71 % от анкетираните това е важна и много важна цел и само за 9 % това по-скоро
не е или изобщо не е приоритет. Този висок процент излиза като резултат като при
анкетираните заемащи изборни длъжности, така и при групите на ръководни позиции в
частния сектор и в Нпо сектора. Това, което е интересно да се отбележи е, че за
посочилите местоживеене „село” тази цел е важна за 88 % от тях, докато за жителите
на града процента е 65.
По отношение на втората цел от приоритет 2 – „Нормативно регламентиране на
местното икономическо развитие”, разпределението е следното:

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

65

Тази цел е много важна и важна както за анкетираните, заемащи изборни длъжности,
така и за собствениците, управителите и заемащите ръководни длъжности в частния
сектор – 76 % и 66 %.
Таблица 22 - Разпределение на отговорите по местоживеене на анкетираните:
Нормативно регламентиране на местното икономическо развитие
Не мога Изобщо не По-скоро
Без
да
е
не е
отговор преценя приоритет приоритет

Среден
приоритет

Важен
приоритет

Много важен
приоритет
ОБЩО:

Без отговор

4

0

1

0

0

0

0

5

Град

0

3

2

5

18

20

33

81

Село

1

0

2

3

5

20

18

49

5

3

5

8

23

40

51

135

ОБЩО:

По отношение на подобряване на взаимодействието между
органи за управление и бизнеса, разпределението е следното:
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Таблица 23 - Разпределение на отговорите по сфера на дейност на анкетираните:
Подобряване на взаимодействието между местните органи за управление
и бизнеса
Не мога Изобщо не По-скоро
Много
Без
да
е
не е
Среден
Важен
важен
отговор преценя приоритет приоритет приоритет приоритет приоритет

ОБЩО:

Без отговор

4

0

0

0

1

1

3

9

на изборна длъжност

1

0

1

1

3

4

11

21

управител на
НПО/фондация

0

1

0

2

1

5

8

17

управител и
собственик фирма

0

0

1

2

2

6

10

21

само собственик на
фирма

0

0

0

0

0

0

1

1

нает работник

0

0

0

0

0

3

7

10

служител в публична
администрация

0

1

2

0

5

14

6

28

служител/експерт в
НПО/фондация

0

0

0

2

0

1

2

5

само управител на
фирма

0

0

1

1

1

2

8

13

ръководна позиция в
частна фирма

0

0

0

0

0

0

3

3

пенсионер

0

0

0

0

0

0

1

1

Друго

0

0

0

0

3

2

1

6

5

2

5

8

16

38

61

135

ОБЩО:

Сравнителна графика на целите, в рамките на Приоритет 2: Укрепване на
общинския капацитет за управление на средствата от европейските
фондове, подпомагане на бизнеса и развитие на местните партньорства,
определени като „Много важни“:
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Таблица 24 – Оценка на целите включени в приоритет 2 на ОПР

Отговор

Подобряване на
общинския управленски
капацитет

Нормативно
регламентиране на
местното
икономическо
развитие

Подобряване на
взаимодействието
между местните
органи за управление
и бизнеса

Без отговор

3,7%

3,7%

3,7%

Не мога да преценя

2,2%

2,2%

1,5%

Изобщо не е приоритет

4,4%

3,7%

3,7%

По-скоро не е
приоритет

5,2%

5,9%

5,9%

Среден приоритет

14,1%

17,0%

11,9%

Важен приоритет

26,7%

29,6%

28,1%

Много важен приоритет

43,7%

37,8%

45,2%

Приоритет 3:
По отношение първата цел в този приоритет – „Подпомагане на малкия и среден
бизнес в т.ч. за селскостопанските производители”, разпределението е
следното:

По отношение на втората цел – „Използване на природните дадености за
развитие на селски и екологичен туризъм”, разпределението е следното:
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Таблица 25 - Разпределение на отговорите по местоживеене на респондентите:
Използване на природните дадености за развитие на селски и екологичен
туризъм
По-скоро
Изобщо не
не е
Много
Без
Не мога да
е
приорите
Среден
Важен
важен
отговор
преценя приоритет
т
приоритет приоритет приоритет ОБЩО:
Без отговор

4

0

0

0

0

1

0

5

Град

1

3

5

5

8

25

34

81

Село

2

1

4

1

6

14

21

49

7

4

9

6

14

40

55

135

ОБЩО:

По отношение на третата цел – „Привличане на чуждестранни инвестиции” се
получава следното разпределение:
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И за заемащите изборни длъжности и за собствениците, управителите и заемащите
ръководни позиции в частния сектор тази цел е много важна – 76 % от отговорилите я
посочват. По-различно е съотношението град/село – там процентното разпределение
по отношение важността за привличане на чуждестранни инвестиции е 79%/63%.
По отношение четвъртата цел – „Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез
развитие на местната икономика” се получава следното разпределение:

Сравнителна графика на целите, в рамките на Приоритет 3: Развитие на общинската
икономика и повишаване на нейната конкурентоспособност, определени като „Много
важни“:

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

70

Таблица 26 – Оценка на целите включени в приоритет 3 на ОПР

Отговор

Подпомагане
Използване на
на малкия и
природните
среден бизнес
дадености за
в т.ч. за
развитие на селски
селскостопанс
и екологичен
ките
туризъм
производители

Привличане на
чуждестранни
инвестиции

Стабилизиране и
нарастване на
заетостта чрез
развитие на
местната
икономика

Без отговор

3,0%

5,2%

3,7%

5,9%

Не мога да преценя

3,7%

3,0%

4,4%

3,0%

Изобщо не е
приоритет

6,7%

6,7%

5,2%

5,2%

По-скоро не е
приоритет

3,0%

4,4%

3,0%

3,7%

Среден приоритет

13,3%

10,4%

13,3%

9,6%

Важен приоритет

29,6%

29,6%

21,5%

20,7%

Много важен
приоритет

40,7%

40,7%

48,9%

51,9%

Приоритет 4:
По отношение на първата цел – „Увеличаване на обхвата и качеството на
публичните услуги”, разпределението е следното (129 отговора от всички 135
анкетирани):
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Таблица 27 - Разпределение на отговорите по местоживеене на респондентите:
Увеличаване на обхвата и качеството на публичните услуги
Без
отговор

Не мога Изобщо не По-скоро
Много
да
е
не е
Среден
Важен
важен
ОБЩО
преценя приоритет приоритет приоритет приоритет приоритет
:

Без отговор

4

0

0

0

1

0

0

5

Град

2

1

2

4

9

27

36

81

Село

0

1

2

5

8

13

20

49

6

2

4

9

18

40

56

135

ОБЩО:

По отношение втората цел – „Възстановяване и обновяване на градската среда”,
разпределението е следното:

Тази цел е важна за 78 % от анкетираните.
По отношение на третата цел – „Доизграждане и развитие на базата за спорт и
отдих”, разпределението е следното:
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Сравнителна графика на целите, в рамките на Приоритет 4: Подобряване на
непосредствената жизнена среда и на условията за живот на населението в общината,
определени като „Много важни“:
61
60
59
58
57
56
55
54

60
58
56
Брой
Увеличаване на
Възстановяване и
обхвата и качеството
обновяване на
на публичните
градската среда
услуги

Доизграждане и
развитие на базата
за спорт и отдих

Таблица 28 – Оценка на целите включени в приоритет 4 на ОПР

Отговор

Увеличаване на
обхвата и качеството
на публичните услуги

Възстановяване и
обновяване на
градската среда

Доизграждане и развитие
на базата за
спорт и отдих

Без отговор

4,4%

4,4%

4,4%

Не мога да преценя

1,5%

,0%

2,2%

Изобщо не е приоритет

3,0%

2,2%

5,9%

По-скоро не е
приоритет

6,7%

5,2%

3,7%

Среден приоритет

13,3%

10,4%

17,8%

Важен приоритет

29,6%

33,3%

23,0%

Много важен
приоритет

41,5%

44,4%

43,0%

Ако се подредят всичките цели, записани в приоритетите на ОПР, степента им на
важност според дадените отговори изглежда по следния начин (в процент от
отговорилите):
1.

Възстановяване и обновяване на градската среда – 78%

2.

Развитие на пътна/транспортната инфраструктура – 75,5%

3.
Подобряване на взаимодействието между местните органи за управление и
бизнеса- 73%
4.
Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната икономика –
72 %
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5.

Увеличаване на обхвата и качеството на публичните услуги – 71%

6.

Привличане на чуждестранни инвестиции – 71 %

7.
Използване на природните дадености за развитие на селски и екологичен туризъм
– 70,5%
8.
Подпомагане на малкия
производители – 70,5%

и

среден

бизнес

в

т.ч.

за

селскостопанските

9.

Подобряване на общинския управленски капацитет – 70,5%

10.

Рационално използване на социалната инфраструктура- 69,5 %

11.

Подобряване на комуналните услуги- 68 %

12.

Нормативно регламентиране на местното икономическо развитие – 67 %

13.

Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих – 66 %

14.

Развитие на екологичната инфраструктура – 63,5 %

На база направеното социологическо проучване, бяха идентифицирани и
приоритетите към които общината трябва да насочи своите усилия през следващите
години.
На анкетираните беше дадена възможност да изберат 3 от посочени в анкетната карта
формулирани възможни отговори за приоритетите към които общината трябва да
насочи своите усилия през следващите години, за да отговори на очакванията на
гражданите за добро управление и устойчиво развитие.
Изброените приоритети са следните:
1. Повишаване качеството на предлаганите услуги: здравеопазване, социални
услуги, комунални услуги и др.
2. Привличане на инвеститори с цел откриване на нови работни места;
3. Опазване на околната среда;
4. Развитие на туризма;
5. Развитие на селското стопанство;
6. Подобряване на инфраструктурата;
7. Подобряване на условията в парковете, градинките и зоните за отдих;
8. Повишаване доходите на населението;
9. Намаляване на миграцията на населението и обезлюдяването на населените
места;
10. Подпомагане на малкия и средния бизнес.
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От всички 253 анкетирани 203 са отговорилите. Представените по-долу резултати,
отразяват броят респонденти, посочили съответния отговор, но не посочват
комбинации от отговори.

200
150
100

Друго

Подпомагане на…

Намаляване на…

Повишаване…

Подобряване на…

Подобряване на…

Развитие на селското…

Развитие на туризма

Опазване на…

Привличане на…

Без отговор

0

Повишаване…

50

Бр…

С най-много посочвания от респондентите се очертават следните проблеми:
Повишаване качеството на предлаганите услуги: здравеопазване, социални
услуги, комунални услуги и др. – 60 %
Привличане на инвеститори с цел откриване на нови работни места – 51 %
Повишаване доходите на населението – 33 %
След тях се нареждат:
Опазване на околната среда – 29 %
Намаляване на миграцията на населението и обезлюдяването на населените
места -16 %
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Благоприятно транспортно-географско положение През територията на
общината преминава направлението на Европейски транспортен коридор (ЕТК)
№ 4, близост до столицата;
Наличие на природно и културно наследство;
Наличие на нерудни полезни изкопаеми - варовик;
Реализирани проекти за подобряване физическите качества на образователна
инфраструктура, на културни обекти и др. с европейски финансов ресурс, които
създават условия за подобряване на средата;
Развита инфраструктура на общото и на професионалното образование,
съответстваща на потребностите;
Наличие на положителна тенденция за подобряване образователното равнище
на населението;
Традиции
в
текстилна
и
шивашка,
пивоварна
каменообработване, транспорт, машиностроене, строителство;
Внедрени иновации
промишленост;

и

нови

технологии

в

добивната

промишленост,
и

преработваща

Добре функциониращи структури на доболничната и болничната лечебна
помощ;
Успешно приложение на делегирани бюджети в образование и
дейности;

социални

Реализация на важни проекти, свързани с интеграцията на лица в
неравностойно положение и социален риск, развитие на форми за предоставяне
на социални услуги в обичайна среда и в общността;
Общината се обслужва от първокласния път Е 79;
Добре развита общинска пътна мрежа, с гъстота, по-висока от средната за
областта;
Обслужване с две главни ж.п. линии; ж.п. гара Мездра е един от основните ж.п.
възли в Северна България;
100% от населението е водоснабдено; няма режим на водоснабдяване;
Добра използваемост на ВЕИ - изградени предимно ВЕЦ и една ФтЕЦ;
Гр. Мездра е газоснабден;
Околна среда в добро състояние;
Изграждаща се ГПСОВ – гр. Мездра;
Дял на обектите под природозащита – над средното за област Враца;
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Наличие на регионално депо за ТБО Враца - Мездра по съвременни стандарти;
Липса на радиоактивно замърсяване и значимо шумово натоварване.
ССЛ
ЛА
АБ
БИ
И ССТТРРА
АН
НИ
И
Продължаващ процес на обезлюдяване на територията на общината;
Тенденция за намаляване на дела на младо население;
Нарастваща безработица сред групите в неравностойно положение на пазара на
труда, вкл. продължително безработните;
Стеснен отраслово и професионално трудов сектор; затруднена трудова
реализация в селата;
Нарастващ брой на лицата, обхванати в процеса на социално изключване;
Наличие на паралелки в селските училища и на смесени групи в детски
заведения (филиали) с минимална пълняемост;
Затруднен достъп до извънболнична
малолюдните населени места;

лечебна

помощ

за

пациенти

от

Висока концентрация на обекти (амбулатории) за извънболнична лечебна
помощ в общинския център и оголване на селата от такива;
Влошено състояние на уличната мрежа;
Амортизирана водопроводна мрежа;
Липса на канализация в селата;
Липса на ПСОВ;
Само общинският град е газоснабден;
Ограничено предлагане на Интернет;
Нарушени и замърсени земи от добивната промишленост;
Наличие на район по р. Искър с риск от наводнения;
Замърсени речни води на р. Искър.

В
ВЪ
ЪЗЗМ
МО
ОЖ
ЖН
НО
ОССТТИ
И
Използване на реални стимули с финансов и друг материален характер за
стимулирано демографско развитие и задържане на населението;
Наличие на възможности за усвояване на средства от европейски фондове за
подобряване качествата на публичните услуги; човешките ресурси,
инфраструктурата, туризма и селското стопанство, благоустрояване,
повишаване на предприемачеството и иновациите;
Развитието на пазара на труда чрез активни политики;
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Продължаване на процеса за трансформация на модела за деинституциализация
на социалните услуги към предоставяне на услуги в общността и в обичайната
среда;
Развитие на туризъм, използващ наличното биоразнообразие и частта от НЕМ;
Реализиране на инфраструктурните проекти по ЕТК №4;
Подобряване състоянието на общинската пътна и улична мрежа;
Модернизиране на водопроводната мрежа;
Изграждане на канализация и в селата;
Газоснабдяване и в другите населени места;
Разширяване достъпа до използването на мрежите и услугите на ИКТ.
ЗЗА
АП
ПЛ
ЛА
АХ
ХИ
И
Продължаване на негативните тенденции
произтичащите от това последици;

в

демографското

развитие

с

Ограничаване на възможностите за усвояване на природния и друг
териториален потенциал на общината поради намаляващия капацитет на
човешкия ресурс;
Продължаващо
въздействие
на
икономическата
продължително “свиване” на пазара на труда;

криза,

водещо

до

Продължаващ процес на “изтичане” на квалифицирана работна ръка от
общината;
Продължаващо запазване на ниска заетост и високо равнище на безработица,
водещо до траен спад в общия доход на домакинските бюджети;
Непълноценно функциониране на ЕТК №4 поради забавяне реализирането на
скоростния път и скоростна ж.п.линия;
Влошаване състоянието на общинската пътна мрежа поради липса на
финансови средства за поддържането й;
Проблеми при осигуряването на питейна вода поради забавяне модернизацията
на водопроводната мрежа;
Влошаване на околната среда поради отсъствието на канализация в селата;
Продължаващо усилване на климатичните промени;
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А 22001144--22002200 ГГ..
В резултат на кризата в общината е налице тенденция на изоставащо социалноикономическо развитие. Проблемите в социално-икономическото развитие, ниската
заетост и високото равнище на безработица, състоянието на транспортната,
водностопанската, енергийната и телекомуникационната инфраструктура и
екологичните заплахи продължават да бъдат основни предизвикателства за общината,
които са традиционни проблеми, стоящи пред развитието на българските общини.
Основната цел на плана е да идентифицира решения за ефективно противодействие
върху тези основни предизвикателства.
Визията за развитието на Община Мездра до 2020 г. формулира накратко представата
и желанията на жителите на общината и действащите институции за бъдещото
състояние на икономиката, физическата среда и социалната сфера. Визията за
развитие очертава стратегическата рамка на общинския план за развитие. Визията,
която ще следва Община Мездра за развитието си в периода 2014-2020 г., в синергия с
дефинираните стратегически цели за развитие на Северозападния район и на област
Враца, е:
” Община Мездра – реализирала потенциала си за растеж чрез
запазване и подобряване на своя човешки капитал, с подобрена
социално-икономическа среда и качество на живот на населението”
Визията определя посоката на развитие и рамката на инвестиционни усилия от страна
на общината. Особено важно да се намери оптимална форма за съчетаване на нуждите
на общината с наличния финансов ресурс – вътрешен и външен, спрямо постигане на
поставените стратегически, дългосрочни цели.
Постигането на стратегическите цели се основава на правилно определяне на
приоритетите за развитие на общината. Определянето на приоритетите е динамичен
процес, който зависи от степента на изпълнение на заложените мерки, както и от
външни фактори. Това може да стане причина за промяна на приоритетите при
определени условия. Процесът на тяхното определяне и актуализиране е задължение
на общината, като за целта е препоръчително успоредно с мониторинга по изпълнение
на Общинския план за развитие, да се извърши и средносрочен преглед на документа с
цел неговото адаптиране към актуалните условия.

В резултат от направените изводи от социално-икономическия анализ, SWOT анализа и
формулираната стратегия са разработени комплекс от приоритети, цели и мерки за
развитие на Община Мездра за периода до 2020 година, които са представени по-долу:
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Визия, стратегически цели и приоритети на Общинския план за развитие на
община Мездра 2014-2020 г.
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 2014-2020 Г.

Визия:
Община Мездра – реализирала потенциала си за растеж чрез запазване и
подобряване на своя човешки капитал, с подобрена социално-икономическа
среда и качество на живот на населението

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

Запазване и подобряване на
качествата на човешкия
капитал чрез социално
развитие на всички групи от
населението

Устойчиво развитие на
общината чрез подобряване
на техническата
инфраструктура, околната и
селищната среда

Приоритет 1.1.:
Стимулиране на растежа на
общинската икономика чрез
подкрепа на
съществуващите
предприятия и насърчаване
на предприемаческата
активност

Приоритет 2.1.:
Подобряване на условията
за по-пълноценно
използване на наличния
трудов потенциал на
общината чрез стимулиране
и подкрепа на политики за
създаване на заетост

Приоритет 1.2.:
Развитие на селското
стопанство и производство
на продукти с висока
добавена стойност при
устойчиво управление на
природните ресурси

Приоритет 2.2.:
Развитие на обслужващи
дейности и съпътстващата ги
инфраструктура за социално
развитие

Приоритет 3.1:
Подобряване на транспортната
инфраструктура
Приоритет 3.2.:
Доизграждане и модернизация
на водностопанската
инфраструктура
Приоритет 3.3.:
Развитие и оптимизация на
енергийната инфраструктура
Приоритет 3.4: Доизграждане
и модернизация на
телекомуникационната
инфраструктура
Приоритет 3.5. Превенция на
климатичните промени и борба
с техните последствия
Приоритет 3.6.: Запазване и
подобряване на качествата на
околната среда
Приоритет 3.7. Подобряване
на инфраструктурата за
опазване на околната среда
Приоритет 3.8: Подобряване
на физическата и селищната
среда

Развитие на
конкурентоспособна местна
икономика чрез ефективно
използване на ресурсите и
привличане на нови
инвестиции

Приоритет 1.3.:
Развитие на туризма

Приоритет 2.3.:
Създаване на условия за
социално включване на
лицата в неравностойно
положение (уязвими
социални групи)

Хоризонтален Приоритет 4:
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

81

Въз основа на общата визия за развитие на община Мездра, произтичаща от SWOT
анализа и изведените общи стратегически цели са формулирани и приоритетните
насоки за развитие и конкретните мерки, които следва да бъдат предприети.
Необходимо е да се направи уточнението, че един приоритет, може да се отнася и да
подпомага осъществяването на една, или няколко общи стратегически цели. Същото
произтича от необходимостта за прилагане на интеграционен подход при решаването
на задачите свързани с регионалното развитие.
Приоритетите, залегнали в Стратегия „Европа 2020”, както и националните цели за
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, са отчетени напълно в
«Националната стратегия за регионално развитие на Р България за периода 2012-2022
г.». От своя страна, Регионалният план за развитие на Северозападен район за
периода 2014-2020 г. е съобразен изцяло с постановките на Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г. Съобразявайки се с целите и приоритетите на
Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район, стратегическата рамка
на ОПР Мездра 2014-2020 г. индиректно ще отчита и стратегическата ориентация на
регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за
регионално развитие. Като се има предвид, че стратегическата рамка на Областна
стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. е съобразена с тази на РПР на СЗР
2014-2020 г., двата документа за бъдещия планов период ще бъдат синхронизирани.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА МЕСТНА
ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕ
НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Първата стратегическа цел се фокусира върху реализацията на приоритети, мерки и
дейности, целящи запазването на съществуващия бизнес, създаването на условия за
създаване на нови предприятия и развитие на инфраструктурата и бизнес средата за
привличане на инвестиции.
Тази цел е идентифицирана във връзка с необходимостта за подобряване на
конкурентоспособността на предприятията и подкрепа за излизането им на
националния и международните пазари. Общинската и регионалната политики трябва
да посрещнат предизвикателствата на съвременния глобален пазар, за да подкрепят
един устойчив и дългосрочен растеж, като мобилизират и включат в него специфичния
потенциал на територията.
Засилването на технологичното обновяване и въвеждането на иновации,
ориентирането към нисковъглеродни производства и технологии, опазването на
околната среда и управлението на риска са част от новите предизвикателствата за
постигане на растеж и преодоляване на заплахите пред икономиката и устойчивостта
на общината. В тези области е фокусирана подкрепата на европейската и национална
политика за устойчив и интелигентен растеж в периода 2014 – 2020 година.
По отношение инвестициите в предприятия, приоритетите за финансиране по
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще бъдат насочени към
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подобряване на производителността и ефективността на дейността на МСП и
създаване на реални конкурентни предимства на местните и експортните пазари.
Подкрепата ще бъде насочена и към диверсифициране на икономическите дейности,
продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се
потребности/ търсене на пазара, особено в селските и отдалечените райони, така че да
се подсигури дългосрочната им устойчивост.
Продължаването и надграждането на усилията на местната власт за развитието на
качествен селскостопански и туристически сектор в общината могат да намерят
подкрепа по Оперативна програма “Региони в растеж”, Програмата за развитие на
селските райони, другите оперативни програми, чрез насърчаване на публичночастното партньорство, както и други финансови източници, насърчаващи устойчивото
развитие на тези сектори.
Така формулирана стратегическа цел 1 на ОПР на община Мездра за периода 20142020 г. отговаря на изискването за съответствие с целите, заложени в стратегическите
и планови документи от по-високо йерархично ниво – Областна стратегия, Регионален
план, Национална стратегия за регионално развитие.
Формулировката и съдържанието, определящи насоките за развитие и на очакваните
резултати от това Стратегическа цел 1 на ОПР на община Мездра е съвместима със:
Стратегическа цел № 1 на Областна стратегия за развитие на област Враца в
периода 2014 – 2020 г., формулирана по следния начин: “Стимулиране и

развитие на конкурентна местна икономика”;
Стратегическа цел № 1 на Регионалния план за развитие на Северозападния
район
–
2014-2020
г.
дефинирана
като:
“
Развитие
на

конкурентноспособна икономика чрез насърчаване развитието на
собствения потенциал на СЗР”;
Стратегическа цел № 1 на Националната стратегия за регионално развитие
на Р. България за периода 2012 - 2022 г. представена по следния начин: “

„Икономическо сближаване в европейски, национален и
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал
на районите и опазване на околната среда.
Реализацията на специфичната цел включва структуриране на общинската политика,
подкрепена от националната и регионална политика, в следните приоритети:

Приоритет 1.1.: Стимулиране растежа на общинската икономика чрез
подкрепа
на
съществуващите
предприятия
и
насърчаване
на
предприемаческата активност в общината
Община Мездра ще бъде реален партньор на местния бизнес, който е основа за
устойчивото местно икономическо развитие, осигурява заетост, създава доходи за
работещите в предприятията и техните семейства, както и реализира приходи в
местния и националния бюджет. В рамките на настоящия приоритет ще бъдат
реализирани мерки, които ще спомогнат за запазване на съществуващите предприятия
в общината с цел постигане на устойчивост в заетостта на техния персонал и доходите
им. Мерките за постигането на тази специфична цел са следните:
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Мярка 1.1.1. Запазване и подобряване конкурентоспособността на
съществуващите предприятия
Преобладаващият дял на фирмите в община Мездра по своя размер са малки и микрофирми. След средните и малки предприятия има структуроопределящи за местната
икономика предприятия и проблемите в тяхната работа или закриването на подобни
структури би имало съществено негативно въздействие върху заетостта и доходите на
населението в общината. Тези предприятия следва да бъдат подкрепени чрез
предоставянето на пълно административно съдействие за решаването на техни
конкретни проблеми, свързани с екологични въпроси, повишаване на подготовката и
мотивацията на персонала, както и по отношение на тяхната конкурентноспособност.
Целта е предприятията да подобрят своята финансова устойчивост чрез подпомагане
на технологичното им обновление, въвеждането на стандарти за качество,
подобряване на достъпа до нови пазари, повишаване на производителността и
ефективността им на работа, капацитета им за формулиране и осъществяване на
самостоятелни или партньорски бизнес стратегии.
Групата от микрофирми играе основна роля в дългосрочното осигуряване на заетост и
доходи на малки групи от работници. Голяма част от тях са семейни фирми, които по
този начин осигуряват препитание на своите домакинства. Поради своя размер, те са
най-силно повлияни от негативните ефекти на икономическата криза, и имат найголяма нужда от подкрепа. В община Мездра има около 600 микро и малки фирми
(2011 г.), които наемат около 2 000 души, т.е. в едно предприятие работят средно
около трима души.
За подкрепата на икономическите субекти в рамките на настоящия ОПР ще бъдат
реализирани дейности за запазване на конкуретноспособните фирми чрез
административна подкрепа на браншови принцип, както и предоставянето на
съдействие за по-пълно използване на средствата, предоставяни от Европейския съюз,
основно чрез оперативните програми. По тези програми малките и средните фирми
могат да бъдат както директни бенефициенти, така и да участват като подизпълнители
по проекти, реализирани от държавната и общинската администрация.
В тази връзка се предвиждат следните специфични дейности:
Повишаване капацитета на МСП за разработване и управление на проекти
самостоятелно или в партньорство, финансирани чрез финансовите
инструменти JEREMIE, Националния иновационен фонд и програмите на ЕС;
Разширяване и подобряване предлагането
администрациите за фирмите и гражданите;

на

онлайн

услуги

от

Подкрепа за подобряване достъпа до нови пазари и интернационализация на
МСП, включително инвестиции за повишаване на инвестиционната и
маркетингова култура, създаване на партньорски мрежи и сдружения с
чуждестранно участие.
Подкрепа за инициативи и проекти, свързани с повишаване на
производителността и ефективността на работа, включително – обучения за
квалификация и преквалификация на работници, подобряване на
производствения парк и сграден фонд и т.н.
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Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
Подкрепа за дейности и проекти, насочени към въвеждане, използване и
достъп до информационни и комуникационни технологии.
Строителство, възобновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на
съществуващи/ изграждане на нови индустриални места.
Разширяване на възможностите за подобряване капацитета на местните МСП
да участват в европейски и местни тръжни процедури. Развитие и
подобряване на информационните системи и възможностите за консултации
в тази област на областно и общинско ниво.
Мярка 1.1.2. Насърчаване на предприемаческата активност
В рамките на настоящата мярка ще се активизират дейностите за подкрепа и
насърчаване на предприемачеството в общината, което ще допринесе за създаването
на нови фирми, микро- и малки предприятия и семейни фирми за диверсификация на
икономическия профил на местната икономика, повишаване на заетостта и
подпомагане на доходите на местното население. В град Мездра работи бизнес
инкубатор, който следва да се превърне в един от инструментите за насърчаване на
фирмите в ранния етап на тяхното развитие.
Достъпът до финансиране на иновативните МСП, стартиращите предприятия и
предприятията в селските и изоставащите райони се предвижда да се улесни чрез
ЕСИФ, оперативните програми и различните форми на финансов инженеринг с акцент
към онези МСП, които имат демонстриран потенциал за по-бързо изплащане на
вложените инвестиции.
В тази връзка се предвиждат следните дейности за подкрепа:
Поддържане и развитие на благоприятната среда по отношение местните
данъци, такси, административно обслужване и консултиране на МСП,
особено онези, които стартират своята дейност.
Участие на фирмите в общината в процеса на подкрепа за създаване на
пазарна информация и търговски контакти с местни и чуждестранни фирми,
включително чрез разработване на промоционални инструменти, изложения,
регионални и трансрегионални тържища, информационни мрежи и системи
на местно, регионално и трансгранично ниво и т.н.
Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на
труда. Действията в тази област на въздействие ще бъдат насочени към
насърчаване
на предприемачеството, включително и социалното
предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в
неравностойно положение.
Мярка 1.1.3. Привличане на инвестиции в община Мездра
За да може община Мездра да бъде успешна в привличането на инвестиции, тя следва
да приложи методологичен подход, който да гарантира успех в периода на
реализацията на плана.
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Преките инвестиции са свеж финансов ресурс за развитие и подобряване
конкурентоспособността на местната икономика. Те подпомагат процесите на
сътрудничество и трансфер на технологии, знания и умения в сферата на бизнеса,
които са изключително необходими за постигането на устойчива икономика основана
на знанието. Целта на тази мярка е чрез изпълнението на целенасочени дейности и
проекти да се подпомогне и улесни процеса на привличане на местни и чуждестранни
инвестиции, особено в онези сектори, които създават висока добавена стойност и
осигуряват нови и качествени работни места.
Допринасящи за посочените цели е реализацията на дейности, свързани с:
Разработване на инвестиционен профил на община Мездра.
Профилът ще обобщи информацията за основните характеристики
(вътрешен одит и анализ на възможностите), които ще дадат основата за
реализиране на дейностите по привличане на инвеститори. Целта е да се
идентифицират всички положителни характеристики на територията, които
да позволят на общината да привлече инвестиции.
Разработване и реализиране на Стратегия и План за привличане на
инвестиции в община Мездра. Стратегията представлява инструмента,
който ще даде рамката за изпълнението на последователен и резултатноориентиран комплекс от дейности за привличането на инвеститори в
общината. Планът дефинира периода за реализация на отделните дейности
в рамките на стратегията, необходимите средства, източниците на
финансиране и отговорните лица за реализацията на дейностите по
привличане на инвестиции. На база на дефинираните дейности в рамките на
стратегията и плана, ще започне систематична работа по привличане на
външни инвеститори в общината, като основните дестинации ще бъдат
индустриалната зона и логистичните центрове.
Подкрепа за разработване на инвестиционни проекти за развитието
на нов бизнес, включително чрез участие и осъществяване на схеми
за публично-частно партньорство в спортно-развлекателна,
туристическа и социална инфраструктура.

Приоритет 1.2.:
Развитие на селското стопанство и производство на
продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси
Селското стопанство е оценен, но все още недостатъчно интегриран ресурс на
общината за развитието на устойчива и конкурентна местна икономика. Това е
отрасълът, който отбелязва 60% увеличение на произведената продукция за периода
2007-2011, като тази тенденция се запазва и през 2012 и 2013 г. Целта на този
приоритет е именно продължаване и надграждане на усилията на местните власти и
общности за развитието на качествен селскостопански сектор в общината. Описаните
мерки могат да намерят подкрепа по Програмата за развитие на селските райони,
другите оперативни програми, чрез насърчаване на публично-частното партньорство,
както и други финансови източници, насърчаващи устойчивото развитие на този
сектор.
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Мерките, които следва да бъдат насърчавани за развитието на селското стопанство,
включват:
Мярка 1.2.1. Подкрепа за постигане на висока конкурентоспособност на
местната продукция и продукти на вътрешните и международни пазари,
въвеждането на нови технологии и иновации в производствения цикъл.
Мярка 1.2.2. Осигуряване на консултации и информация на земеделските
производители и животновъдите относно възможностите на общата
селскостопанска политика, превенция на рисковете, свързани с климатичните
промени, подкрепата за съхраняване и развитие на местни сортове и породи и
развитие на биологичното земеделие;
Мярка 1.2.3. Насърчаване и подкрепа за изграждане на инфраструктура в
преработващите предприятия и фермите, която ограничава и предотвратява
замърсяването на подземни и течащи води и земеделски земи.
Мярка 1.2.4. Подкрепа за партньорства, сътрудничества и инвестиции в
дейности за поддържане и съхраняване на горското богатство на региона,
създаване на нови високопродуктивни гори върху пустеещи земи и ерозиращи
терени, опазване на местните растителни видове и мерки за предотвратяване
или намаляване вредното влияние върху горите на климатичните промени.
Мярка 1.2.5. Създаване на условия за развитие на пчеларството като под
отрасъл на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брои
пчелни семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и
екологичното равновесие в природата. Получаване на нормални добиви от
културните растения и производство на качествени пчелни продукти.

Приоритет 1.3.: Развитие на туризма
На база на извършването на цялостна оценка на наличните туристически ресурси
(както физическа инфраструктура, така и подготвеност на персонала в съответните
туристически заведения), ще бъдат разработен план за развитие на туризма в
общината. Ще бъде проведена рекламно-информационна кампания за привличане на
туристи в специализирани развлекателни ниши, определени на основата на оценка на
специфичните туристически потенциали на общината.
В рамките на този приоритет ще бъдат изпълнени мерки за:
Мярка 1.3.1. Развитие на природни, културни, исторически и религиозни
забележителности –възстановяване, опазване, експониране, оборудване,
въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.
Мярка 1.3.2. Предоставяне на услуги (информационни, екскурзоводски, др.),
както и оборудване, свързано с туристическите посещения.
Мярка 1.3.3. Стимулиране създаването на настанителна база за развитие на
селски, планински и екологичен туризъм.
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Мярка 1.3.4. Участие в туристически изложения и други дейности по връзки с
обществеността и реклама.
Мярка 1.3.5. Въвеждане на модерни информационни
представяне и маркетиране на дестинацията.

технологии

при

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ГРУПИ ОТ
НАСЕЛЕНИЕТО
Стратегическата цел на ОПР е насочена към създаване на условия за по-ефективно
използване на:
разполагаемия в община Мездра човешки ресурс с неговите количествени
параметри и качествени характеристики, със силните и слабите му страни за
целите на социално-икономическото, демографското и инфраструктурното
развитие на общината през следващия програмен период;
изградената и предвидената за изграждане нова инфраструктура на
публичните услуги, предназначена за подобряване на образователните,
здравните, културните и други услуги на населението;
ограничаване на възможностите за социално изключване и повишаване на
възможностите за социално включване на лица и групи в неравностойно
положение и др.
Развитието на човешките ресурси чрез подобрени образователни и квалификационни,
здравни и социални услуги, и насърчаване на продуктивността, мобилността и
заетостта остава най-голямото предизвикателство за България. То се явява също така
и ключова предпоставка за ефективното използване на човешкия потенциал, на
обществото и на икономиката и основно средство за борба с бедността. Ефективното
използване на възможностите за финансиране от ЕС в областта на образованието и
обучението, прилагането на активни мерки на пазара на труда и реформирането на
социалните и здравни услуги се очаква да отворят нови перспективи в подкрепа на
постигането на амбициозните цели за интензивен икономически растеж чрез
продуктивен труд, подходяща квалификация и социално включване.
Управлението на различни области от политики, касаещи човешкия капитал (заетост и
трудова мобилност, социално включване и борба с бедността, образование и обучение
през целия живот) под един приоритет за финансиране ще даде възможност на
местната власт да оптимизира потенциалните синергии между съответните сектори.
Един така координиран подход обаче не намалява значението на провеждането на
политики в други области, като местна инфраструктура или осигуряване на достъп до
услуги за всички.
Така формулирана стратегическа цел 2 на ОПР на община Мездра за периода 20142020 г. отговаря на изискването за съответствие с целите, заложени в стратегическите
и планови документи от по-високо йерархично ниво – Областна стратегия, Регионален
план, Национална стратегия за регионално развитие.
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Формулировката и съдържанието, определящи насоките за развитие и на очакваните
резултати от това Стратегическа цел 2 на ОПР на община Мездра, е съвместима със:
Стратегическа цел № 2 на Областна стратегия за развитие на област Враца в
периода 2014 – 2020 г., формулирана по следния начин: “Съхранение и

развитие на човешкия капитал на общините в областта с фокус
върху младите хора, хората в третата възраст и уязвимите социални
групи”
Стратегическа цел № 2 на Регионалния план за развитие на Северозападния
район – 2014-2020 г. дефинирана като: “Съхранение и развитие на

човешкия капитал”
Стратегическа цел № 2 на Националната стратегия за регионално развитие
на Р. България за периода 2012 - 2022 г. представена по следния начин:
“Социално
сближаване
и
намаляване
на
регионалните

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за
развитие на човешкия капитал”.
Тази стратегическа цел е фокусирана върху повишаването на жизнения стандарт на
населението чрез увеличаване на заетостта посредством насърчаване на
предприемачеството и чрез осигуряване на заетост посредством стимулиране
инициативата на безработни лица. Така биха могли да се предприемат мерки за
решаването на продължително проявяващите се проблеми от социален характер, част
от които свързани с:
Продължаване на негативните тенденции в демографското развитие с
произтичащите от това последици;
Продължаващ процес на “изтичане” на квалифицирана работна ръка от
общината;
Продължаващо запазване на ниска заетост и високо равнище на
безработица, водещо до траен спад в общия доход на домакинските
бюджети;
Влошените характеристики на населението - възрастова, етническа и
образователна структура.
Тази цел се реализира чрез няколко основни приоритетни дейности, които са
ориентирани към подобряване на условията за по-пълноценно използване на наличния
трудов потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на политики за създаване
на заетост, развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги инфраструктура за
социално развитие, както и към създаване на условия за социално включване на
лицата в неравностойно положение (уязвими социални групи)
Стратегическа цел 2 на ОПР на община Мездра е с 3 приоритета:

Приоритет 2.1.: Подобряване на условията за по-пълноценно използване на
наличния трудов потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на
политики за създаване на заетост

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

89

Мярка 2.1.1. Увеличаване
предприемачеството

на

заетостта

чрез

насърчаване

на

Въпреки сложността и дълбочината на проблемите, планираните синхронизирани
интервенции по този приоритет се очаква не само да адресират разнообразните
предизвикателства, свързани с ниските нива на заетост и мобилност на труда, но и да
допринесат за ускореното изпълнение на инициативата за младежка заетост,
намаляването на общите несъответствия на пазара на труда, и подобряването на
работата на националните служби по заетостта, както и за националната цел, свързана
с повишаването на заетостта .
За постигане на планираните цели, финансирането ще се използва в следните области
на интервенция: подкрепа на достъпа до заетост за търсещите работа и неактивните
хора с ефективни инициативи, подобряване на качеството на работната сила,
интегриране на младите хора към образование и обучение и към пазара на труда,
стимулиране на активното стареене, подобряване на институционалната рамка на
политиката за насърчаване на заетостта и самонаемането.
Дейности:
Подкрепа на проекти, генерирани от бизнеса, осигуряващи разкриване на
нови работни места.
Подкрепа на достъпа до заетост за търсещите работа и неактивните хора с
ефективни инициативи.
Подкрепа на бизнес - инициативи и дейности, ориентирани към осигуряване
на заетост и възможност за повишаване на квалификацията и
преквалификацията на младите хора с цел задържането им в общината.
Приоритетно насочена активната политика на пазара на труда към групата
на неактивните лица, в т.ч. към безработните лица от маргинализираните
групи от населението, групите с ниско образование и без квалификация и
недостатъчна активност на пазара на труда.
Изграждане на система (с посредничеството на бизнеса в общината) за
прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила.
Периодична
актуализация
на
действащите
учебни
програми
в
професионалните училища за добиване на професионална квалификация на
кадрите, съобразно потребностите на бизнеса в общината.
Мярка 2.1.2. Осигуряване на заетост чрез стимулиране инициативата
на безработни лица
Дейности:
Създаване на условия за активно стимулиране на лица, които започват
работа без посредничеството на Агенцията по заетостта;
Активна подкрепа на безработни за стартиране на самостоятелна стопанска
дейност чрез регистрация на микропредприятие
Насърчаване на безработни лица за мобилна заетост - извън постоянното им
местоживеене, нов границите на общината.
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Приоритет 2.2.: Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги
инфраструктура за социално развитие
Първата група интервенции са насочени към подобряване на възможностите за заетост
чрез по-добро и достъпно образование, обучение и умения, което ще увеличи
възможностите на уязвимите групи да участват активно в пазара на труда и ще доведе
до подобряване на тяхното социално положение и начин на живот.
Основен фокус на този приоритет е намаляването на преждевременно напускащите
училище и осигуряването на равен достъп до качествено образование на всички нива
на задължителното образование (предучилищно, основно и средно). Това предполага
цялостна политика за борба с ранното напускане на училище и грижа от най-ранна
детска възраст, осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със
специален фокус върху ромското население, вкл. подпомагане на родителите,
подкрепа за местните общности и възможностите за неформално обучение с цел
преодоляване на съществуващите различия - особено сред ромите.
Трета група от интервенции е насочена към подобряване на здравния статус на
населението, като основна предпоставка за развитие на човешкия ресурс, чрез мерки
за подпомагане на достъпа и използването на достъпни качествени здравни услуги
(включително инвестиции във физическото състояние на здравната инфраструктура и
медицинското оборудване), особено за групи със специални нужди, маргинализирани
групи и групи, живеещи в селските и отдалечените райони.
Четвърта група интервенции имат за цел да преодолеят социалните бариери и да се
подобри достъпът и използването на достъпни и качествени социални услуги, вкл.
социални жилища.
Мярка 2.2.1. Подобряване на гарантирания достъп на жителите на
общината до образователни, здравни, социални, културни и др.
публични услуги
Дейности:
Повишаване на образователното равнище
изискванията на бизнеса и инвеститорите.

на

населението

предвид

Създаване на условия за достъп до образование (вкл. и от лица от групи в
изолация и риск).
Намаляване на броя на преждевременното напускащите училище.
Прилагане на нови обучителни програми и форми за ограмотяване на
нискообразовани и неграмотни лица в извънучилищна възраст.
Подобряване организацията на образователната инфраструктура в
съответствие с наличните контингенти от деца и ученици и действащата
система за делегирани бюджети в образованието.
Създаване на условия за задържане на високообразованото население.
Създаване на условия за намаляване на основните рискови фактори за
здравето на населението, подобряване на здравната профилактика и
лечение на социално значимите заболявания.
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Създаване на условия за прилагане на националните стандарти за
качествено здравеопазване в общината.
Създаване на условия и стимули за развитие на масовия спорт и повишаване
физическата култура на населението.
Мярка 2.2.2. Подкрепа за осигуряване на инвестиции за подобряване
инфраструктурата на публичните услуги в сферата на образованието,
здравеопазването, културата, спорта и социалното подпомагане
Дейности:
o

Финализиране на процеса по подобряване на физическите качества
(енергийна ефективност, обновяване на прилежащи терени и др.) на
детските заведения и на училищата в общината;

o

Обновяване и подобряване
инфраструктура;

o

Подобряване физическите качества на читалищата в общината, вкл.
оборудване с интернет;

o

Реализация на проекти, вкл. и по линия на ПЧП за модернизация и
реконструкция на спортни обекти в общината;

качествата

на

общинската

здравна

o

Приоритет 2.3.: Създаване на условия за социално включване на лицата в
неравностойно положение (уязвими социални групи)
Едно от най-големите предизвикателства за България е високото ниво на бедност и
социално изключване, като още по-притеснителен е факта, че през последните години
се наблюдава задълбочаване на проблема.
Анализът на развитието на системата за социални услуги в общината показа, че трябва
да продължат и да се интензифицират интервенциите в деинституционализация и
грижите за уязвимите социални групи.
Мярка
2.3.1.
Продължаване
на
процеса
за
финализиране
на
деинституализацията на социалните дейности с цел предлагането им в
обичайната среда на ползвателите им.
Мярка 2.3.2. Реализиране на проекти за интегрирани социални, здравни и
образователни услуги за бездомни и други лица в риск.
Мярка 2.3.3. Подкрепа на прилагането на разнообразни форми и начини на
обучение на децата и младежите от групите в неравностойно положение.
Мярка 2.3.4. Използване на инструментите на социалното подпомагане за
ограничаване броя на преждевременно отпадналите от училище ученици от
ромски произход.
Мярка 2.3.5. Подобряване на професионалните умения на лица в
неравностойно положение в съответствие със съвременните изисквания за
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развитие на пазара и бизнеса и при спазване на принципа за равни
възможности.
Мярка 2.3.6. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението
и други групи в неравностойно положение.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНАТА И
СЕЛИЩНАТА СРЕДА
Като традиционен проблем за голяма част от българските общини, инфраструктурното
развитие ще продължава да бъде водещ приоритет в стратегическите рамки на ОПР за
следващия програмен период. Като се отчита продължаващата валидност на целите и
приоритетите, свързани с инфраструктурното развитие на община Мездра, усилията
отново ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурното обслужване.
Резултатите от социално-икономическия анализ показват наличие на проблеми в
опазването на околната среда. Увеличени са загубите на питейна вода поради
забавяне модернизацията на водопроводната мрежа; влошена е околната среда поради
отсъствието на канализация в селата; продължава усилването на климатичните
промени.
Приоритетите, реализиращи тази стратегическа цел, се фокусират върху постигане на
балансираност и свързаност в общински, областен, регионален, национален и
трансграничен
план
чрез
изграждане
на
необходимата
транспортната,
водностопанската, енергийната и телекомуникационната инфраструктура, развитие и
благоустрояване на населените места.
Мерките, заложени в плана, са насочени към превенция на климатичните промени и
борба с техните последствия, запазване и подобряване на качествата на околната
среда и подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда. Това ще
бъде реализирано чрез преминаване към нисковъглеродна, интелигентна икономика,
ограничаване на последиците от индустриални и битови замърсявания и опазване и
поддържане на биологичното разнообразие. Други мерки, които ще допринесат за
постигането на тази цел е реконструкцията и доизграждането на ВИК мрежата на
Община Мездра и пречистване на отпадните води, както и оптимизацията на системата
за управление на отпадъците.
Предвид едно от изискванията за новия програмен период - концентрация на
усилията и ресурсите - всички дейности, свързани с инфраструктурното развитие в
новия ОПР Мездра ще бъдат обособени в една стратегическа цел със специфични
приоритети, насочени към различните видове техническа и екологична
инфраструктура.
Специфичните приоритети на ОПР, реализиращи стратегическата цел за устойчиво
развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура,
околната и селищна среда, намират пълно съответствие с Приоритетите от РПР на СЗР
2014-2020 г., свързани с инфраструктурното развитие, както и със Специфичните
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стратегически цели на ОСР Враца. Постигната е и приемственост с действащия
Общински план за развитие.
Стратегическата цел за устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на
техническата инфраструктура, околната и селищна среда има осем специфични
приоритета.

Приоритет 3.1.: Подобряване на транспортната инфраструктура
Преобладаващото лошо състояние на третокласната и общинска пътна мрежа и
незадоволителните параметри на първокласния път Е 79 като съставен елемент на ЕТК
№4, характеризират основното състояние на пътната мрежа в община Мездра.
Подобряването на параметрите на път Е 79 и състоянието на пътната настилка и
маркировка на третокласната и общинска пътна мрежи е приоритетна задача пред
бъдещето социално–икономическо развитие. Подобрената транспортна инфраструктура
ще благоприятства развитието на селското стопанство, туризма, промишленото
производство, търговията и бързия и лесен достъп на хората до административния
център на общината и областта. Лесният и безопасен достъп до всяко населено място е
предпоставка за решаване на редица проблеми, свързани със заетостта и миграцията.
Основните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се изпълни стратегическата
цел по отношение на подобряване състоянието на транспортната мрежа на
територията на община Мездра, са насочени както към модернизирането на
транспортната инфраструктура по направлението на трансевропейския транспортен
коридор №4 /с оглед значението на общината за развитието на областта и страната/,
така и с подобряване на транспортната достъпност в рамките на общината. Мерките са
систематизирани в две направления:
Мярка 3.1.1. Развитие на транспортната инфраструктура
направлението на трансевропейския транспортен коридор №4

по

Дейности:
Изграждане на скоростен път Видин – Монтана –Враца-Мездра-Ботевград
(E 79), осигуряващ пълноценното функциониране на ЕТК №4 и свързващ
град Мездра с областния център Враца и други урбанизационни центрове от
по-висок ранг;
Изграждане на скоростна ж.п. линия по направлението Видин- Мездра София, която да осигури пълноценното функциониране на ЕТК №4;
Реконструкция на ж.п. гара Мездра във връзка с присъединяването на новата
ж.п. линия Видин-София към ж.п. линията София-Варна.
Мярка 3.1.2. Доизграждане и поддържане в добро състояние на
транспортната инфраструктура, осигуряваща устойчиво и балансирано
развитие на общината
Дейности:
Рехабилитация и подобряване състоянието на третокласната пътна мрежа в
общината;
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Доизграждане, подобряване и поддържане в добро състояние на общинската
пътна мрежа и обслужващите я съоръжения;
Целогодишна поддръжка на пътната маркировка и сезонно почистване и
поддържане на пътната настилка на общинската пътна мрежа;
Подобряване състоянието и поддържане функциите на ж.п. гарите и спирки,
обслужващи общината;
Осигуряване на довеждащ автобусен транспорт до обслужващите ж.п. гари и
спирки от населените места без ж.п. транспорт.

Приоритет 3.2.:
инфраструктура

Доизграждане

и

модернизация

на

водностопанската

Високото качество на водоснабдителните услуги и успешното управление на
отпадъчните води от населените места и промишлените предприятия са важен
показател за качеството на живот и предпоставките за устойчиво социалноикономическо развитие на всяка община. В община Мездра, както в повечето общини в
страната, съоръженията от водоснабдителната система /водоизточници, водопреносни
и водоразпределителни съоръжения към тях/ са изграждани преди повече от 30
години. В резултат от лошото техническо състояние на мрежата, обуславящо големи
скрити течове и аварии, средните загуби достигат до половината от добиваните водни
количества, което в никакъв случай не допринася за устойчиво развитие на общината.
Ограниченото развитие на канализационните мрежи и липсата на пречиствателни
съоръжения за отпадъчните води допълнително влошават възможностите за това.
Мерките за развитието на водостопанската инфраструктура са насочени към
подобряване параметрите на ВиК инфраструктурата за постигане на устойчиво
развитие на общината:
Мярка 3.2.1. Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа и
намаляване загубите на питейна вода.
Мярка 3.2.2. Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ
– Мездра.

Проектът за изграждане на ПСОВ – Мездра е регистриран през второто полугодие на
2012 г., финансиран от оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." на стойност
20.3 млн. лв, но все още не е започнал. Чрез изграждането на пречиствателната
станция се цели осигуряване на надеждно, технологически стабилно и
екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията. Станцията
ще осигури механично и биологично пречистване на битовите, промишлени и други
отпадъчни води.
Мярка 3.2.3.: Изграждане на разделна канализационна инфраструктура,
реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село
Зверино».

** Проектът е подготвен в периода 2009-2011г, финансиран също от оперативна
програма "Околна среда 2007-2013 г." предстои неговата реализация.

Общински план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г.

95

Приоритет 3.3.: Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура
Оптимизирането на енергийната инфраструктура като предпоставка за преминаване
към нисковъглеродна икономика ще бъде особено важен момент в регионалната
политика през новия програмен период във връзка с пакета „климат/енергия” в
Стратегия „Европа 2020”.
Водещо в политиката за регионално развитие на сектора ще бъде ефективното
използване на енергийните ресурси – електроенергия и горива и усвояването на
възобновяемите енергийни източници от територията на общината, както и прилагане
на мерки за подобряване на енергийната ефективност.
Мярка 3.3.1: Рационално усвояване на ВЕИ при реализиране на разработената
от общината «Програма за насърчаване на използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012-2020г».
Мярка 3.3.2. Разширяване на газоразпределителната мрежа за битово
газоснабдяване и по-пълно усвояване на природния газ като екологосъобразно
гориво.
Мярка 3.3.3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
административни сгради и реконструкция на системата за уличното осветление.
Мярка 3.3.4. Поддържане в добро състояние електроснабдителната мрежа и
съоръженията за осигуряване на сигурно и качествено снабдяване с
електроенергия.

Приоритет 3.4.: Доизграждане и модернизация на телекомуникационната
инфраструктура
Телекомуникациите са важен съставен елемент в ежедневното и бизнес общуването.
Наред с обикновената телефонна комуникация, все по-голямо място заема интернет
пространството и интерактивното общуване между обикновените граждани, фирмите и
държавните институции. Развитието на тази специфична цел е наложително именно с
оглед на информационното общество, в което живее съвременния човек и се развива
съвременната икономика.
През следващите 10 години секторът ще се развива основно под въздействието на
частния капитал и новите технологии. Едновременно с това трябва да се осигурят
условия за обучение и развитие на обществото и най-вече на подрастващото
поколение, с цел успешната ориентация и пълноценно използване на средствата за
телекомуникация и достъпната чрез тях информация.
Предлаганите мерки за въздействие по отношение развитието на телекомуникациите и
обмена на информация са:
Мярка 3.4.1. Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и
осигуряване на качествен интернет достъп и в малките населени места на
общината.
Мярка 3.4.2. Обучение и предлагане на съдържание, съобразено с интересите
на населението в тези райони.
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Мярка 3.4.3. Изграждане на инфраструктура за осигуряване на безжичен
достъп на обществени места.
Мярка 3.4.4. Осигуряване на обществен достъп до он-лайн административни
услуги.

ПРИОРИТЕТ 3.5.: ПРЕВЕНЦИЯ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И БОРБА С
ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ограничаване на негативните последици от климатичните промени е сред ключовите
приоритети на ЕС. Най-засегнатите от тези промени вероятно ще бъдат земеделието,
горското стопанство, рибарството, енергетиката и туризмът. Климатичните промени
предизвикват покачване на температурите на въздуха, увеличаване на засушаванията,
увеличаване честотата и разрушителната сила на наводненията и градушките,
влошаване на туристическият климат. Същевременно дейността е сред важните
изисквания при разработване на стратегическите планови документи.
Ограничаването на тяхното вредно въздействие се води в две посоки - чрез превенция
с която се цели ограничаване на по-нататъшното развитие на климатичните промени и
чрез борба с техните последици.
Мярка 3.5.1. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна „зелена”
икономика
Преминаване към нисковъглеродна икономика в общината се свързва с намаляване на
емисиите на въглероден диоксид, постигане на структурна промяна към по-малко
ресурсоемки продукти и услуги, спестяване на енергия в сградите и електрическите
мрежи, както и за нискоенергийни и по-ефективни транспортни системи.
Част от дейностите са насочени към проекти за повишаване на енергийната
ефективност в обществения и жилищния сектор, включително използване на
възобновяема енергия и интелигентни компоненти и системи (напр. интелигентно
измерване, интелигентно осветление, силова електроника, микрогенериране на
енергия и др.), чрез които може директно да се намалят загубите и използването на
енергия в обществени (училища, болници, офиси) и жилищни сгради. Важна дейност
през програмния период 2014-2020 г. ще е и санирането на публични и жилищни
сгради с цел повишаване на енергийната ефективност.
Дейност в тази посока е и насърчаване на устойчиво развита градска мобилност и
използване на метанови превозни средства и електромобили. В селскостопанското
производство трябва да се вземат мерки за производство на енергия от земеделска
биомаса, за устойчиво управление на горите и залесяване на неземеделски територии.
При управлението на отпадъците важна задача е намаляване на метановите емисии и
оползотворяване на енергията от биогаз.
С оглед реализирането на търсения ефект е необходимо и да се популяризира
значението и ползите от енергийната и ресурсната ефективност.
Средствата на ЕСИФ ще бъдат ползвани за финансиране на проекти за енергийна
ефективност в земеделските стопанства, в обществени сгради.
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Мярка 3.5.2. Адаптация към последиците от климатичните промени
Тук се включват всички дейности, насочени към подготовка за справяне с неизбежните
въздействия от климатичните промени.
Дейностите, които се предвижда да бъдат реализирани, са насочени към създаване и
непрекъсната актуализация на база данни за рисковата зона на р.Искър, изграждане на
системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари,
активиране на свлачищни райони, почистване на корита на реки и изграждане на
защитни съоръжения, изследване на последиците от промените в климата, изграждане
на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци, устойчиво
използване на земите и др.

Приоритет 3.6.: Запазване и подобряване на качествата на околната среда
Решаване на по-значимите проблеми, свързани със замърсяването на околната среда,
ще доведат и да повишаване качеството на живот в общината. Запазване на
качествата на околната среда и най-вече съхраняването на биологично разнообразие е
важна задача, целяща резервация и за следващите поколения на природните ценности
и възможност за тяхното екологосъобразно използване.
Мярка 3.6.1. Ограничаване на последиците от индустриални и битови
замърсявания
Община Мездра е с добри и много добри качества на атмосферния въздух, но това не
изключва необходимостта от контрол и редуциране на замърсяването на въздуха от
промишлени, битови и животновъдни обекти. Определени проблеми съществуват и при
качеството на природните води, замърсени от индустриални и битови замърсители,
както и при почвената покривка, подложена на ерозийни процеси и замърсяване.
Важен проблем за общината е рекултивацията на замърсените и нарушени земи от
миннодобивната дейност.
В тази насока дейностите по тази специфична цел ще са насочени към намаляване на
общите годишни емисии на серен диоксид, към повишаване употребата на екологично
чисти горива, ликвидиране на замърсяването на земите и тяхната рекултивация и др.
Важна дейност и през следващият програмен период ще е изчистване и рекултивация
на новообразувани нерегламентирани сметища и на старото сметище за ТБО – село
Брусен.
Мярка 3.6.2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие
Важен елемент от цялостната дейност е картирането на природни местообитания и
видове, поддържане на благоприятно природозащитно състояние на природните
местообитания, поддържане на тяхното природозащитно състояние ,осъществяване на
мониторинг за установяване на промени, с оглед иницииране на природозащитни
мерки.
Друга дейност, която ще получи подкрепа, е разработването на планове за действие за
застрашени животински и растителни видове. Тази специфична цел адресира
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сериозния проблем с опазване състоянието на околната среда, поддържане и
изграждане на нова инфраструктура за опазване на околната среда, опазване на
защитените територии и биологичното разнообразие, както и липсата на достатъчно
съоръжения и мрежи за третиране на отпадъците.
Биоразнообразието е не само природно богатство, но и потенциал за бъдещото
развитие на община Мездра. Създаването на подходящи условия за наблюдение на
редки и застрашени видове и привличането на лимитиран брой туристи, ще създаде
поминък за местното население и ще изгради позитивно отношение към опазването и
доброто управление на защитената зона.

Приоритет 3.7.: Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната
среда
В тази насока с най-сериозни липси се очертават изградеността на водопроводната и
канализационната мрежа, амортизираното състояние на съоръженията, недостатъчната
изграденост на пречиствателни станции за отпадни води и необходимостта от
съвременна система за управление на отпадащите. Двете основни мерки, които ще
бъдат предприети за развитието на общината в екологичен план, са реконструкция и
доизграждане на ВИК мрежата и оптимизация на системата за управление на
отпадъците.
Мярка 3.7.1. Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата и
пречистване на отпадните води
Водоснабдителната мрежа в някои от по-малките населени места е силно
амортизирана и има належаща нужда от цялостна модернизация. Като добавим към
това и необходимостта от подобряване на качеството на подаваната вода в отделни
населени места, проблемът става още по-остър. Мерките включват изграждане и
рехабилитация на съществуващите мрежи, и довършване на изграждането на
пречиствателна станция Мездра. Работата в тази насока е свързана с намаляване на
емисиите и количеството на непречистени води, зауствани във водни обекти и като
следствие от това за бъдещи периоди подобряване състоянието на водите във водните
обекти.
Мярка 3.7.2. Модернизация на системата за управление на отпадъците
Дейностите са насочени към комплексното решаване на проблемите, свързани с
отпадъците в областта. Целта е да се ограничи вредното им въздействие върху
здравето на хората и околната среда и същевременно да се премине към повторната
им употреба, с което ще се намали ползването на първични природни ресурси
Системата за сметосъбиране в голяма част от селата не функционира ефективно и това
води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.
Подобряването на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система
за управление на отпадъците е важна задача в общината. Подобряването на
управлението на отпадъците ще допринесе за подобряване качеството на средата в
населените места. Ще се реализират следните дейности:
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1. Контрол и своевременно изчистване и рекултивация на новообразувани
нерегламентираните сметища.

2. Осигуряване на нова техника и съдове.
3. Изграждане на нови обекти за събиране и третиране на отпадъци
- създаване на площадки за компостиране
- създаване на площадки за събиране и съхранение на опасни отпадъци
Мярка 3.7.3. Повишаване ролята на гражданското общество за
опазване на околната среда – Дейности:
1.
2.
3.
4.

Провеждане на екологични информационни дни по населени места
Участие в екологични инициативи
Провеждане на екочасове в детски градини и училища
Разработване на съвместни екологични проекти чрез публично-частни
партньорства

Приоритет 3.8.: Подобряване на физическа и селищната среда
Тoзи приоритет поставя фокус върху обновяването и санирането на жилищните сгради
и сградите с обществено значение, за да отговорят на изискванията за енергийна
ефективност и се постигне унифициран облик на сградния фонд в населените места от
община Мездра. Приоритетът обхваща и дейности по подобряване на естетиката на
селищата в общината и физическата среда в тях.
Мярка 3.8.1. Подобряване на естетиката на селищната среда
Естетиката на селищната среда включва основно облика, външния вид на жилищните и
обществените сгради – както в гр. Мездра, така и в селата на общината. Както в
общинския план, така и в предстоящия Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Мездра, се залагат и мерки за развитието на по-изостаналите
квартали/махали в град Мездра, където е възможно това да стане с помощта на
средства по Европейски програми и посредством проекти, координирани от община
Мездра, по-специално чрез Интегрирания план за градско възстановя не и развитие на
град Мездра.
Фокусът на настоящата мярка е насочен към подобряване на:
Къщите (ниско строителство) и вертикалната планировка, вкл. оградите;
Блоковете и градинките пред тях;
Обществените сгради;
Промишлените сгради и техните дворове.
Мярка 3.8.2. Подобряване на физическата среда
Тази мярка включва целенасочени действия за подобряване на обществените
пространства за развлечение и отдих, изграждане и поддържане на зелени зони,
детски площадки, като същевременно се залага и на сигурността на гражданите.
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Подобряването на физическата среда има съществен ефект и за намаляване на страха
от престъпления, който ограничава хората да използват активно обществените
пространства. Въвеждането на физически промени, както и по-доброто управление, ще
променят това. Основните дейности, които ще бъдат реализирани в тази посока са
свързани с повишаване на осветеността на улиците, парковете и новите публични
обществени места чрез въвеждането на енергийноефективно осветление.
Мярка 3.8.3. Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и
опазването на местното културно и природно наследство.

ПРИОРИТЕТ 4: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ
УСЛУГИ
Изпълнението на приоритета ще има водеща роля за укрепване на институционалния и
административния капацитет на общинско ниво за подобряване на процеса на
управление. Той ще допринесе за подобряването на процеса на планиране, контрол и
мониторинг на местно ниво, както и за предоставяне на пълния пакет от услуги на
гражданите и бизнеса.
Развитието на общинската администрация в периода 2007 – 2013 година демонстрира
желание и капацитет за предоставяне на съвременни административни услуги,
създаване, поддържане и развитие на партньорства с всички заинтересовани от
устойчивото местно развитие страни, възможност и ресурс за формулиране,
представяне, изпълнение, оценка и жизнеспособност на проекти и програми.
Настоящият приоритет подкрепя онези действия и мерки, които ще допринесат за
усъвършенстване и разширяване на институционалния капацитет, подобряване на
достъпа до ефективни публични услуги, усъвършенстване на процеса на стратегическо
планиране, подготовка и управление на проекти, контрол и мониторинг на местно
ниво, както и за предоставяне на пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса.
Този приоритет се допълва с други приоритети и стратегически цели и мерки на
настоящия план.
Друг показател за доброто управление е развитието и усъвършенстването на
капацитета по отношение на управлението на средствата от фондовете на ЕС, чиято
основна цел ще бъде да допринасят за постигането на приобщаващ, интелигентен и
устойчив растеж. В тази насока ще бъдат стимулирани мерки за създаване на
необходимите експертни познания и за осигуряване на приемственост в управлението,
чрез които да се гарантира по-висок процент и по-бързо изплащане на средства в
полза на проекти, насърчаващи растежа.
Дейностите за реализация на приоритета са насочени към формулиране и прилагане
на по-ефективни политики, продължаващо намаление на административната тежест за
бизнеса и домакинствата и още по-оптимално изразходване на финансовите ресурси.
Мярка 4.1. Развитие на административното обслужване и изграждане на
нова административна култура, ориентирана към нуждите на гражданите
В рамките на настоящата мярка ще бъдат реализирани следните дейности:
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-

приложен модел за постоянно подобряване на административното
обслужване с дейности, свързани с инвестиции в ИТ инфраструктура

-

повишаване на квалификацията на заетите лица в общинската
администрация с цел подобряване управлението на процесите и дейностите

-

подобряване на вътрешните връзки в администрацията и връзката им с
централната администрация;

Мярка 4.2. Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса
и по-широко навлизане на електронните услуги
Ефективното въвеждане на електронните услуги зависи от нивото на техническа
подготвеност (ниво софтуер и хардуер) за управление на документооборота и контрола
по изпълнение на задачите.
В настоящата мярка ще бъдат изпълнени дейности за:
-

привеждане на електронните услуги в съответствие с добрите практики в
тази сфера

-

автоматизиране на регистрирането и управлението на електронни
документи, постъпващи през електронната поща и страницата в Интернет на
общината;

-

многократно оптимизиране на процеса на административно обслужване,
чрез прилагане на принципа на комплексно административно обслужване;

-

предоставяне на адмнистративни услуги по различни канали;

-

служебно събиране на данни от Административния орган и служебно
уведомяване;

Мярка 4.3. Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено
планиране на територията
Разработване на устройствени планове, които да осигуряват комплексно, интегрирано
и устойчиво развитие на населените места и общината, преди всичко разработване на
общ устройствен план на община Мездра като средство за реализация на устойчиви
инвестиционни инициативи и използване на териториалните фактори за развитие на
селищното устройство и пространствено развитие на общината.
Мярка 4.4. Развитие на административния капацитет на общината
Дейности:
повишаване на квалификацията и уменията на служителите в
администрацията. Подкрепа за системни действия и програми за повишаване
на квалификацията на работещите общинската администрация с цел
качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса, изграждане/
разширяване на институционалния капацитет за добро управление и
ефективно прилагане на електронното управление;
повишаване на информираността на гражданите за дейността и резултатите
от работата на администрацията;
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усъвършенстване на капацитета за управление на проекти – за постигане на
по-висока усвояемост на средствата по оперативните програми, както и на
другите програми, финансирани от ЕС и по-висока ефективност на усвоените
ресурси в общинската администрация, неправителствения сектор и бизнеса.
Мярка 4.5. Утвърждаване на принципа на публичност и прозрачност в
дейността на общинската администрация
Настоящата мярка предвижда постоянен мониторинг върху състоянието на
удовлетвореност по отношение на предоставяните административни услуги, вкл.
изпълнение на дейности за:
анализ на функциите и дейностите в общинската администрация и
ефективността на работа с трите основни целеви групи: Администрация,
Бизнес, Граждани.
прилагане на механизми за обратна връзка и за текуща оценка на
ефикасността и ефективността на отделните звена в рамките на общинската
администрация;
постоянни подобрения на работата на общинската администрация: функции
и взаимодействие между звената на общата и специализираната
администрация – хоризонтални и вертикални връзки и взаимодействия
между тях, системи за документооборот с фокус върху електронните
деловодни системи с изход към публични потребители чрез Интернет
страницата на общината.
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Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на Общинския план за
развитие на община Мездра (2014-2020 г.) представлява експертна оценка за общата
финансова рамка, която се предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за
постигане на поставените цели и приоритети за развитие към края на периода.
Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на допълнителни ресурси от други
източници – публични и частни, които не са включени в експертната оценка, както и за
насочване на външните и вътрешните инвеститори към избраните приоритетни
области, които ще получават публично финансиране и по този начин ще се създаде поблагоприятна бизнес среда в съответните сектори.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за
реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които
разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в
публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не
включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и
привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни
помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи,
които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за
развитието й през периода до 2020 г.
При изчисленията на индикативния ресурс за постигане целите на ОПР – община
Мездра като база е взета предвид общата оценка за финансовите ресурси необходими
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за постигане целите на Регионалния план за развитие на Северозападен район от
2334,3 милиона лева. В този индикативен ресурс са включени и разходите за
финансиране на общините, които са прогнозирани на основата на данни за капиталови
разходи в общинския бюджет за 2011 и 2012 година, предоставени на Министерство на
финансите.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през
периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната
реализация;
източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени
в конкретна програма за реализация на плана;
относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Източник на финансиране (хил.лв)
Средства
от
фондове
Средства
Средства
на ЕС,
от
от
друга
Срок на
Стойност обшинския държавния чужда
Частни
изпълнение (хил.лв)
бюджет
бюджет
помощ средства
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез ефективно
използване на ресурсите и привличане на нови
Приоритет 1.1
Стимулиране на растежа на
общинската икономика чрез
подкрепа на
съществуващите
предприятия и насърчаване
на предприемаческата
активност
Приоритет 1.2
Развитие на селското
стопанство и производство
на продукти с висока
добавена стойност при
устойчиво управление на
природните ресурс
Приоритет 1.3
Развитие на туризма

2014-2020

4220

100

3700

420

2014-2020

4140

90

3600

450

2014-2020

1000

140

770

90

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез
социално развитие
Приоритет 2.1
Подобряване на условията
за по-пълноценно
използване на наличния
трудов потенциал на
общината чрез стимулиране
и подкрепа на политики за
създаване на заетост
Приоритет 2.2
Развитие на обслужващи
дейности и съпътстващата ги
инфраструктура за социално
развитие
Приоритет 2.3
Създаване на условия за
социално включване на
лицата в неравностойно
положение (уязвими
социални групи)

2014-2020

5000

10

2014-2020

8250

640

2014-2020

860

50

1490

3500

3610

110

4000

700

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Изграждане на модерна инфраструктура, осигуряваща качествена
жизнена среда и устойчиво развитие на общината
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Приоритет 3.1
Подобряване на
транспортната
инфраструктура
Приоритет 3.2
Доизграждане и
модернизация на
водностопанската
инфраструктура
Приоритет 3.3
Развитие и оптимизация на
енергийната инфраструктура

2014-2020

5750

900

2014-2020

44057

1800

2014-2020

47635

700

2014-2020

250

2014-2020

2140

2014-2020

4500

2014-2020

10589

2014-2020

2014-2020

1750

3100

42257

350

14190

32395

180

60

1990

10

Приоритет 3.4
Доизграждане и
модернизация на
телекомуникационната
инфраструктура
Приоритет 3.5
Превенция на климатичните
промени и борба с техните
последствия
Приоритет 3.6
Запазване и подобряване на
качествата на околната
среда
Приоритет 3.7
Подобряване на
инфраструктурата за
опазване на околната среда
Приоритет 3.8
Подобряване на
физическата и селищна
среда
Приоритет 4
Добро управление и достъп
до качествени обществени
услуги

90

50

1800

2700

1300

89

9200

28700

2500

1200

25000

378

100

278

10 230

5 039 114 775

167 469

ОБЩО

10

37 425

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на
приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:
-

местни публични източници: общински бюджет, общински или други
местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

-

външни публични източници: централния (републиканския) бюджет,
Европейките структурни и инвестиционни фондове (Структурните
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фондове и Кохезионният фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на
земеделието - развитието на селските райони и рибарството), други
източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни
финансови институции, средства на неправителствени организации в
обществена полза и др. публични финансови източници;
-

частни финансови източници: средства от частни банки, фондове,
инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени
организации в частна полза.

Следва да се има предвид, че общата сума на поетите финансови ангажименти
(задължения), включително по отделните приоритети, е индикативна и може да
претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на
приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление
и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните
приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.
Общата финансова рамка на ОПР на Община Мездра е 167.47 млн. лв. Делът на тези
средства е: най-голям 68.6 % средства от фондове на ЕС и други международни
финансови институции, 22,3 % частни средства, 6,1 % средства от общинския бюджет,
3 % средства от държавния бюджет.
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Мониторингът и оценката на Общинския план за развитие са неразделна част от
процеса на неговото изготвяне, изпълнение и отчитане. Мониторингът представлява
текущо наблюдение на изпълнението на плана, който включва събиране, обработка и
анализ на данни и информация в предварително определени сфери и по определени
показатели. Обект на мониторинга са напредъкът, промените и последиците от
предприеманите програмни действия. Оценката представлява количествено измерване
на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на общинския план за
развитие. Основната и цел е да направи преглед на конкретните управленски дейности
за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни
въздействия върху бенефициентите и потребителите. За набиране на изходните
стойности на разработената система от индикатори са използвани различни източници
на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика, ТСБ – териториално
статистическо бюро, националното преброяване проведено през 2011 г.;
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България /ИСУН/; годишни доклади на различни отдели в общината.
Мониторингът и оценката на общинския план за развитие включват следните действия:
1. Избор на индикатори за мониторинг и оценка на плана;
2. Мониторинг на изпълнението;
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3. Съпоставка на постигнатото с целево състояние;
4. Предлагане и предприемане на коригиращи действия.
Съгласно възприетите приоритети и мерки в плана за развитие на община Мездра, се
предлагат следните основни индикатори за мониторинг и оценка:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА МЕСТНА
ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕ
НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ


Подкрепени за съществуващите предприятия;



Привлечени външни инвестиции в община Мездра;



Брой на разкритите нови фирми;



Увеличение на броя на реализираните нощувки;



Увеличение на приходите от реализираните нощувки;



Подкрепени селскостопански производители с различни форми на
подкрепа, в ч. предоставяни от ДФЗ и Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Приоритет 2.1. Подобряване на условията за по-пълноценно използване на
наличния трудов потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на
политики за създаване на заетост

Подкрепени проекти, генерирани
разкриване на нови работни места;

от

бизнеса,

осигуряващи

Разкрити нови работни места в перспективни отрасли - туризъм,
иновативни
производства
и
дейности,
съобразени
с
икономическия профил на общината;
Подкрепени бизнес инициативи и дейности, ориентирани към
осигуряване на заетост и възможност за повишаване на
квалификацията и преквалификацията на младите хора с цел
задържането им в общината;
Създадени условия за прилагане на насърчителните мерки за
работодатели при наемане на обезкуражени лица в пазара на
труда;
Изградена система (с посредничеството на бизнеса в общината)
за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна
сила;
Актуализирани учебни програми в професионалните училища за
добиване на професионална квалификация на кадрите, съобразно
потребностите на бизнеса в общината.
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Брой безработни лица, преминали в групата на заетите;
Лица започнали работа без посредничеството на Агенцията по
заетостта;
Безработни лица, стартирали самостоятелна стопанска дейност
чрез регистрация на микропредприятие.
Приоритет 2.2. Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги
инфраструктура за социално развитие

Подобрен достъп на жителите на общината до образователни,
здравни, социални и културни услуги – брой лица;
Подобрена организацията на образователната инфраструктура в
съответствие с наличните контингенти от деца и ученици и
действащата система за делегирани бюджети в образованието –
брой лица;
Приложени обучителни програми и форми за ограмотяване на
нискообразовани и неграмотни лица в извънучилищна възраст –
бр.;
Брой ограмотени нискообразовани
извънучилищна възраст;

и

неграмотни

лица

в

Намалени рискови фактори за здравето на населението,
подобрена здравната профилактика, и лечение на социално
значимите заболявания – бр.;
Приложени национални стандарти за качествено здравеопазване
в общината – бр.;
Училища с подобрена енергийна ефективност – бр.;
Училища с обновени прилежащи терени – бр.;
Детски заведения с подобрена енергийна ефективност – бр.;
Детски заведения с обновени прилежащи терени – бр.;
Здравни
заведения
инфраструктура – бр.;

с

подобрена

общинската

здравна

Читалищата с подобрена инфраструктура в общината – бр.;
Реализирани проекти за модернизация и реконструкция на
спортни обекти – бр.;
Реализирани проекти за модернизация и реконструкция на
спортни обекти по линия на ПЧП – бр.;
Привлечени инвестиции за довършване на Многофункционалната
спортна зала в общинския център – в хил. лв.
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Приоритет 2.3. Създаване на условия за социално включване на лицата в
неравностойно положение (уязвими социални групи)

Деинституционализирани социални дейности с цел предлагането
им в обичайната среда на ползвателите им – бр.;
Инвестиции в дейности за превенция и преодоляване на
социалното изключване и изолация – в лв.;
Приложени разнообразни форми и начини на обучение на децата
и младежите от групите в неравностойно положение - бр;
Използвани инструментите на социално подпомагане за
ограничаване броя на преждевременно отпадналите от училище
ученици от ромски произход – бр.;
Педагогическа и психологическа подкрепа за образователната
интеграция на деца с увреждания и проблеми в развитието им –
бр. проведени мероприятия ;
Лица в неравностойно положение с подобрени професионалните
умения в съответствие със съвременните изисквания за развитие
на пазара и бизнеса и при спазване на принципа за равни
възможности – брой лица.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНАТА И
СЕЛИЩНАТА СРЕДА
Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната инфраструктура

Реконструирана ж.п. гара Мездра – бр.
Рехабилитирани пътища от третокласна пътна мрежа (км);
Доизградени пътища от общинската пътна мрежа и обслужващите
я съоръжения – км;
Рехабилитирани пътища от общинската
обслужващите я съоръжения – км;

пътна

мрежа

и

Поддържана пътната маркировка и сезонно почистване и
поддържане на пътната настилка на общинската пътна мрежа –
км;
Подобряване състоянието на ж.п. гарите и спирки, обслужващи
общината – бр.;
Осигурен автобусен транспорт дo общинския център– бр.
Приоритет 3.2:
инфраструктура

Доизграждане

и

модернизация

на

водностопанската

Реконструирана водопроводната мрежа (км);
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Допълнителен брой население (жители) с подобрено третиране на
отпадъчните води – еквивалент жители;
Доизградена канализационната мрежа – км;
Изградена ПСОВ – Мездра – бр.;
Изградена ПСОВ на село Зверино – бр.
Приоритет 3.3: Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура

Разширена газоразпределителната мрежа (км);
Допълнителни мощности
Енергия – MV;

за производство на възобновяема

Обществени и административни сгради с внедрена ЕЕ – бр.;
Рехабилитация на уличното осветление - бр .
Приоритет 3.4: Доизграждане и модернизация на телекомуникационната
инфраструктура

Малки населени места в селските райони с осигурен качествен
интернет достъп – бр.;
Обществени места с осигурен безжичен достъп до интернет – бр.;
Приоритет 3.5. Превенция на климатичните промени и борба с техните
последствия

Намаляване на парниковите газове (в публичния и частния
жилищен фонд) - приравнени към еквивалент тон CO2
Приоритет 3.6: Запазване и подобряване на качествата на околната среда

Опазване и възстановяване на природното
биологичното разнообразие и почвите – ха;

наследство,

Площ на естествените местообитания с подобрен статус – дка
Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата
Подобряване качеството на атмосферния въздух
Приоритет 3.7: Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната
среда

Реконструирана и доизградена ВИК мрежа – км;
Пречистени отпадни води – куб.м. ;
Усъвършенстване системата за управление на всички видове
отпадъци- тонове;
Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъците – тон.
Приоритет 3.8: Подобряване на физическата и селищната среда
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Брой сгради, реализиращи мерки по енергийна ефективност - бр.;



Брой селища с подобрена естетика на селищната среда -бр.



Брой изготвени и одобрени устройствени планове, включително
измененията им – бр.

ПРИОРИТЕТ 4: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ
УСЛУГИ



Брой въведени електронни услуги – бр.



Брой служители, повишили своята квалификация – бр.;



Брой реализирани публично-частни партньорства – бр.;



Брой проекти, реализирани по оперативни програми, национални
и др. донорски – бр.;



Получени средства по оперативни програми, национални и др.
донорски – хил. лв.



Създадено общинско звено за мониторинг на изпълнението на
Общински план за развитие;



Честота на докладите на звено за мониторинг;



Брой на създадени обществени съвети;



Потребители на административни услуги – бр.;



Извършени административни услуги – бр.;
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Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е
неговата способност за адаптация към промените в общинските характеристики през
следващите седем години и за това е необходимо той да бъде актуален до 2020 г.
необходимо е да бъде разработена система за наблюдение и оценка на плана
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие
цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите
за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на
изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. Предмет на
наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие на Община Мездра на основата на резултатите от подготовката и
изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на
плана.
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Изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мездра, представлява
продължителен, сложен и моногообхватен процес, който зависи от фактори и промени
във вътрешната и външната среда. Той подлежи на постоянно наблюдение и контрол
на изпълнението на предвидените приоритети, цели и мерки.
За целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативните
изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на
информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на
работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване
на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при
спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет,
социалните и икономическите партньори, неправителствените организации,
представителите на гражданското общество в общината.
При актуализацията на общинския план за развитие ще се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху
социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на
околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна
стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до
края на съответния период.
В същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Мездра са предвидените
отделни дейности. Наблюдението/мониторингът е систематично събиране, анализ и
използване на информация, необходима за управлението и вземането на решения в
процеса на работата по изпълнение на плана. Неговата основна функция е обратна
връзка по отношение на процеса на реализация и предотвратяване на рисковете пред
изпълнението на предвидените дейности и, в резултат на това, на стратегическите
цели и приоритети. Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие,
кметът на общината и общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по
изработването, съгласуването и последващите реализация и наблюдение на ОПР.
Общинският съвет извършва:

осигуряване на необходимата информация за оценка
разпределение на отговорностите между отделните структури от общинската
администрация, изпълняващи ОПР
поддържане
институции

на

непрекъсната

комуникация

с

централните

и

местните

утвърждаване необходимите мерки за промяна на системата за наблюдение и
оценка на плана.
популяризиране на резултатите от ОПР в публичното пространство.
Кметът извършва:

организиране наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР.
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обобщаване и представяне резултатите от прилагането на ОПР
обобщаване и представяне резултатите от наблюдението на плана
участие в разработването на годишния доклад
Докладите ще осигуряват информация за:

социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и
прилежащата й външна среда;
степента на изпълнение на предвидените стратегически цели и мерки;
конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
изпълняващите плана;
мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и
за цялостния процес по изпълнението на плана.
Изработването на междинна оценка на ОПР.
Междинната оценка на Общинския план за развитие има за цел да проследи прогреса
на плана и актуалността на стратегическите му цели. Основна задача на Междинната
оценка на ОПР е да се констатира и аргументира необходимостта от актуализация на
плана за развитие. Този документ е ключов за оценката на изпълнението на плана и
неговото реализиране трябва да бъде съпътствано с широко участие на
заинтересованите страни, които могат да дадат своята гледна точка и мнение. След
разработването на междинната оценка се извеждат основните изводи, на база на които
се прави преценка за необходимост от актуализация на ОПР.
Индикаторите за мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението на
стратегията включват:

обща информация за промените в социално-икономическото състояние на
общината,
информация за промените в развитието на общината по основни приоритети и
мерки, в т.ч. за реализираните проекти.
Необходимо е да се изготви експертна оценка за базова, междинна и целева стойност
по всеки от индикаторите, както и да се прецени адекватността, целесъобразността и
информационната осигуреност на броя на индикаторите и съдържанието им. За
предложените индикатори следва да има налични статистически и информационни
данни, съотносими към съответното териториално ниво, които да могат да бъдат
предоставяни с необходимата за целите на наблюдението периодичност.
Избраните количествено измерими индикатори следва да отчитат въздействието върху
развитието на общината и да дават информация за напредъка по изпълнението на
целите и приоритетите на Общинския план за развитие.
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Главната цел на действията за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване
на информация и публичност е да се осигури прозрачност и да се информират
заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на
местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и
ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите
страни за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:
1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали,
видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие
за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение
определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на
техническата инфраструктура и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни
партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени
към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската
администрация,
социалните
и
икономическите
партньори,
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на
плана.
Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и
организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
Инструментите за управление на реализацията на ОПР са:

годишни доклади за изпълнението на ОПР;
междинна оценка на общинския план;
последваща оценка на общинския план.
Адекватен метод на комуникиране на резултатите от плана е провеждането на
обществени обсъждания, на които да бъдат представени постигнатите резултати и да
бъдат дискутирани със заинтересованите страни. Друг ефективен метод е използването
на медии за популяризиране на резултатите, в т.ч. и официалната страница на Община
Мездра. Относно прилагането на принципа на партньорство, ефективен метод и
формирането на оперативни партньорства за реализиране на определените с
общинския план приоритетни проекти, които са неразделна част от Програмата за
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реализация на плана. Следва пълноценно да се развива и задълбочава постоянна
комуникация и взаимодействие с общинската администрация и администрациите на
водещи публични субекти по време на реализиране на плана.
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Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно
политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато
програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина,
практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на
развитието.
Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 г.
има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината,
залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на
развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за
финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.
С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и
оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук –
и на общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация,
информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в
програмата. Програмата за реализация на общинския план за развитие има
многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана
периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския
план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
Програмата посочва важните за реализация проекти на местно ниво, но акцентира и
върху такива от регионална значимост, които ще окажат непосредствен и силен ефект
върху социално-икономическото развитие на общината. Тя посочва някой от основните
характеристики на всеки един от проектите – стойност,период на реализация, носител
на проектна идея и партньори. Поради комплексния характер на една значителна част
от тези проекти, тяхното отнасяне само към един приоритет е донякъде условно.
Програмата за реализация подлежи на периодична актуализация, а нейното
изпълнение следва да бъде проследявано ежегодно.
Основни компоненти на програмата са:

Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на
интервенциите

–

политически,
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информационно-комуникационни, финансови и контролни, за постигане на
конкретни резултати и въздействие от изпълнението на програмата и на
общинския план за развитие като цяло;

Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за
финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти
и източници

Списък на проектите /Приложение 1/, които ще се разработват и
изпълняват в рамките на програмата, съдържащ кратка обосновка и описание
на физическите, финансовите и времевите параметри, както и отговорните
звена. Списъкът на най-значимите проекти трябва да отразява и да е свързан
както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и
стратегическите цели на общинския план за развитие на многогодишна база.
Освен това е необходимо проектите да бъдат представени и да могат да бъдат
проследявани на годишна база. Списъкът подлежи на актуализация.

Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането
на оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат
използвани като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка
на изпълнението на съответните приоритети и цели на плана;

Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията
на програмата;

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и
прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси
по програмата.
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР МЕЗДРА 2014-2020 Г.

Стратегическа цел, приоритет, мярка

Очакван
източник на
финансиране

Отговорна
институция
за
реализация

Партньори и
бенефициенти

Период на реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез
ефективно използване на ресурсите и привличане на нови
инвестиции
Приоритет 1.1.:
Симулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на
съществуващите предприятия и насърчаване на предприемаческата
активност

ОПИК
частни
инвеститори

Частен сектор

Браншови
организации
бизнес структури

Мярка 1.1.1. Запазване и подобряване конкурентоспособността на
съществуващите предприятия
Мярка 1.1.2. Насърчаване на предприемаческата активност
Мярка 1.1.3. Привличане на инвестиции в община Мездра

Приоритет 1.2.:
Развитие на селското стопанство и производство на продукти с
висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси
Мярка 1.2.1. Подкрепа за постигане на висока конкурентоспособност на местната
продукция и продукти на вътрешните и международни пазари, въвеждането на
нови технологии и иновации в производствения цикъл.
Мярка 1.2.2. Осигуряване на консултации и информация на земеделските
производители и животновъдите относно възможностите на общата
селскостопанска политика, превенция на рисковете, свързани с климатичните
промени, подкрепата за съхраняване и развитие на местни сортове и породи и
развитие на биологичното земеделие;
Мярка 1.2.3. Насърчаване и подкрепа за изграждане на инфраструктура в
преработващите предприятия и фермите, която ограничава и предотвратява
замърсяването на подземни и течащи води и земеделски земи.

ПРСР,
Обл.ДЗ, Община
Частен бизнес
МЗХ,
Мездра, Браншови
Община Мездра
Общински бюджет
организации

Мярка 1.2.4. Подкрепа за партньорства, сътрудничества и инвестиции в дейности
за поддържане и съхраняване на горското богатство на региона, създаване на нови
високопродуктивни гори върху пустеещи земи и ерозиращи терени, опазване на
местните растителни видове и мерки за предотвратяване или намаляване
вредното влияние върху горите на климатичните промени.

Мярка 1.2.5. Създаване на условия за развитие на пчеларството като под отрасъл
на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брои пчелни
семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното
равновесие в природата. Получаване на нормални добиви от културните растения
и производство на качествени пчелни продукти.

ОП РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ, ПРСР,
Общински
бюджет

Приоритет 1.3.:
Развитие на туризма

Регионален
исторически музей,
Община Мездра
браншови
организации, НПО

Мярка 1.3.1. Развитие на природни, културни и исторически и религиозни
атракции –възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на
техники и програми за интерпретация и анимация и др.
Мярка 1.3.2. Предоставяне на услуги (информационни, екскурзоводски, др.), както
и оборудване, свързано с туристическите посещения.
Мярка 1.3.3. Стимулиране създаването на настанителна база за развитие на
селски, планински и екологичен туризъм
Мярка 1.3.4. Участие в туристически изложения и други дейности по връзки с
обществеността и реклама.
Мярка 1.3.5. Въвеждане на модерни информационни технологии
представяне и маркетиране на дестинацията

при

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал
чрез социално развитие на всички групи от населението
Приоритет 2.1.:
Подобряване на условията за по-пълноценно използване на наличния
трудов потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на
политики за създаване на заетост
Мярка 2.1.1. Увеличаване на заетостта чрез насърчаване на предприемачеството
Мярка 2.1.2. Осигуряване на заетост чрез стимулиране инициативата на
безработни лица

ОПРЧР, ОП
РЕГИОНИ В
Община Мездра
РАСТЕЖ
Общински бюджет

ДБТ,ДСП,
Община Мездра,
НПО, Браншови
организации,
Бизнес структури

Приоритет 2.2.:
Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги инфраструктура
за социално развитие

ОПРЧР, ОП
РЕГИОНИ В
Община Мездра
РАСТЕЖ
Общински бюджет

ДБТ,ДСП,
Община Мездра,
НПО, Браншови
организации

ОПРЧР,ОП
РЕГИОНИ В
Община Мездра
РАСТЕЖ
Общински бюджет

ДБТ,ДСП,Община
Мездра, НПО,
Браншови
организации

Мярка 2.2.1. Подобряване на гарантирания достъп на жителите на общината до
образователни, здравни, социални, културни и др. публични услуги
Мярка 2.2.2. Подкрепа за осигуряване на инвестиции за подобряване
инфраструктурата на публичните услуги в сферата на образованието,
здравеопазването, културата, спорта и социалното подпомагане

Приоритет 2.3.:
Създаване на условия за социално включване на лицата в
неравностойно положение (уязвими социални групи)

Мярка 2.3.1. Продължаване на процеса за финализиране на деинституализацията
на социалните дейности с цел предлагането им в обичайната среда на
ползвателите им.
Мярка 2.3.2. Реализиране на проекти за интегрирани социални, здравни и
образователни услуги за бездомни и други лица в риск.

Мярка 2.3.3. Подкрепа на прилагането на разнообразни форми и начини на
обучение на децата и младежите от групите в неравностойно положение.

Мярка 2.3.4. Използване на инструментите на социалното подпомагане за
ограничаване броя на преждевременно отпадналите от училище ученици от
ромски произход.

Мярка 2.3.5. Подобряване на професионалните умения на лица в неравностойно
положение в съответствие със съвременните изисквания за развитие на пазара и
бизнеса и при спазване на принципа за равни възможности.
Мярка 2.3.6. Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и
други групи в неравностойно положение.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Устойчиво развитие на общината чрез подобряване
техническата инфраструктура, околната и селищната среда

на

Приоритет 3.1:
Подобряване на транспортната инфраструктура

ОП РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ,ПРСР,Общ Община Мездра
ински бюджет

ОПУ,Браншови
организации

ОП РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ,
ПРСР,
Община Мездра
ОПОС,
Общински бюджет

ВиК,
Браншови
организации,
Бизнес структури

ОП РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ,
Община Мездра
Общински бюджет

АЕЕ
Браншови
организации,
Бизнес структури

Мярка 3.1.1. Развитие на транспортната инфраструктура по направлението на
трансевропейския транспортен коридор №4

Мярка 3.1.2. Доизграждане и поддържане в добро състояние на транспортната
инфраструктура, осигуряваща устойчиво и балансирано развитие на общината

Приоритет 3.2.:
Доизграждане и модернизация на водностопанската инфраструктура

Мярка 3.2.1. Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа и
намаляване загубите на питейна вода.
Мярка 3.2.2. Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ –
Мездра.
Мярка 3.2.3.: Изграждане на разделна канализационна инфраструктура,
реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино».

Приоритет 3.3.:
Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура

Мярка 3.3. 1: Рационално усвояване на ВЕИ при реализиране на разработената от
общината «Програма за насърчаване на използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012-2020г».

Мярка 3.3.2. Разширяване на газоразпределителната мрежа за битово
газоснабдяване и по-пълно усвояване на природния газ като екологосъобразно
гориво.

Мярка 3.3.3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и
административни сгради и реконструкцията на системата за уличното осветление.

Приоритет 3.4:
Доизграждане и модернизация на телекомуникационната
инфраструктура

ОПИК, ОПДУ, ОП
РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ, ПРСР

Община
Мездра

Браншови
организации,
Бизнес структури

Община Мездра

Браншови
организации,
Бизнес структури,
РИОСВ

Община Мездра

Браншови
организации,
Бизнес структури,
РИОСВ

Община Мездра

Браншови
организации,
Бизнес структури,
РИОСВ

Мярка 3.4.1. Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и
осигуряване на качествен интернет достъп и в малките населени места на
общината
Мярка 3.4.2. Обучение и предлагане на съдържание, съобразено с интересите на
населението в тези райони.
Мярка 3.4.3. Изграждане на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на
обществени места.
Мярка 3.4.4. Осигуряване на обществен достъп до он-лайн административни
услуги.

Приоритет 3.5.
Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия

ОПОС

Мярка 3.5.1. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна „зелена” икономика
Мярка 3.5.2. Адаптация към последиците от климатичните промени

Приоритет 3.6.:
Запазване и подобряване на качествата на околната среда

ОПОС, ОП
РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ

Мярка 3.6.1. Ограничаване на последиците от индустриални и битови
замърсявания
Мярка 3.6.2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие

Приоритет 3.7.:
Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда
Мярка 3.7.1. Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на
отпадните води

ОПОС, ОП
РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ

Мярка 3.7.2. Модернизация на системата за управление на отпадъците
Мярка 3.7.3. Повишаване ролята на гражданското общество за опазване на
околната среда

Приоритет 3.8.:
Подобряване на физическата и селищната среда

ОП РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ, МКВП, Община Мездра
Общински бюджет

Браншови
организации,
Бизнес структури

ОПДУ, Общински
Община Мездра
бюджет

НПО, Бизнес
структури

Мярка 3.8.1. Подобряване на естетиката на селищната среда
Мярка 3.8.2. Подобряване на физическата среда
Мярка 3.8.3. Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на
местното културно и природно наследство.

Приоритет 4:
Добро управление и достъп до качествени обществени услуги

Мярка 4.1. Развитие на административното обслужване и изграждане на нова
административна култура, ориентирана към нуждите на гражданите
Мярка 4.2. Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса и пошироко навлизане на електронните услуги
Мярка 4.3. Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на
територията
Мярка 4.4. Развитие на административния капацитет на общината
Мярка 4.5. Утвърждаване на принципа на публичност и прозрачност в дейността на
общинската администрация

Приложение № 1: Списък на проекти за реализация през периода 2014-2020 г.
Мярка по
ОПР

Наименование на проекта

Индикативна
стойност
в хил. лв.

Период на реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приоритет 1.2.
Развитие на селското стопанство и производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси
1.2.4

Опазване на горското богатство от бедствия, пожари и
климатични промени

500

Приоритет 1.3 Развитие на туризма
1.3.1

Архитектурен и туристически комплекс ,,Калето" - III етап

900

Приоритет 2.2
Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги инфраструктура за социално развитие
2.2.1

Free fest: Магията на Мездра

515

2.2.2.

Доизграждане на Многофункционална спортна зала Мездра

2.2.2.

Спортни площадки - гр. Мездра

516

2.2.2.

Спортни терени с. Моравица и с. Зверино

600

2.2.2.

Апаратура МБАЛ

2.2.2.

Дневен център и седмична грижа за деца с увреждания

250

2.2.2.

Разширяване на Дом за възрастни хора - гр. Мездра

422

2.2.2.

Ритуална и заседателна зала Мездра

400

5 950

80

2.2.2.
2.2.2.

Изграждане на покрит плувен басейн на територията на
гр. Мездра.
Изграждане на кросово трасе по лека атлетика в района
на парка в гр. Мездра.

1 000
20

2.2.2.

Преустройство на помещение за обособяване на база за
практическо обучение на ПГ „Алеко Константинов”

200

2.2.2.

Изграждане на учебен център за професионална
квалификация в базата на ПГ по МСС.

1 800

2.2.2.

Изграждане на тренировъчен терен с лекоатлетическа
писта в района на стадион „Локомотив”.

1 000

2.2.2.

Реконструкция на планинска базаза спорт и отдих Врачански Балкан

680

2.2.2.

Изграждане на морска база за спорт и отдих Шабла

450

2.2.2.

Спортна площадка в двора на СОУ ,,Иван Вазов" гр. Мездра
(хандбал, футбол, лека атлетика, тенис)

317

Приоритет 2.3.
Създаване на условия за социално включване на лицата в неравностойно положение (уязвими социални групи)
2.3.1

,,Да не изоставяме нито едно дете" - Разкриване на
социални услуги в общността

350

2.3.3

Заедно можем повече - за подобряване на благосъстоянието
на децата в риск на територията на община Мездра

465

Приоритет 3.1. Подобряване на транспортна инфраструктура

3.1.2.

Реконструкция общински пътища

2 750

3.1.2.

Ремонт общински пътища

1 750

3.1.2.

Реконструкция улици

910

Приоритет 3.2 Доизграждане и модернизация на водностопанската инфраструктура
3.2.2

Доизграждане на канализационната мрежа и
изграждане на ПСОВ – Мездра.

20 137

3.2.3

Изграждане на разделна канализационна
инфраструктура, реконструкция на водопроводната
мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино».

23 920

Приоритет 3.3
Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура
3.3.1
3.3.3.
3.3.3.

Програма за насърчаване на използването на енергията
от възобновяеми източници и биогорива на община
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПГ по
МСС Мездра
Енергийна ефективност на административни и обществени
сгради и система за улично осветление /План за УЕР/

26 500
350
20 785

Приоритет 3.4 Доизграждане и модернизация на телекомуникационната инфраструктура

3.4.3

Изграждане на WiFi зони за свободен достъп до Интернет по
населените места

15

Приоритет 3.6 Запазване и подобряване на качествата на околната среда
3.6.1

Осигуряване нова техника и съдове за отпадъци

1 500

3.6.1

Рекултивация на депо за ТБО гр. Мездра

2 700

3.6.1

Създаване площадки за компостиране

150

3.6.1

Създаване на площадки за събиране и съхранение на
опасни отпадъци

150

Приоритет 3.8 Подобряване на физическата и селищната среда
3.8.1
3.8.1

Реконструкция кръстовище на ул.,,Янко Сакъзов" ул.,,Христо Ботев" гр. Мездра
Реконструкция и благоустрояване Западна търговска,
атракционна и рекреационна зона Мездра

1 200
2 900

3.8.1

Благоустрояване улици и паркинги

1 490

3.8.2

Укрепване свлачище - с. Игнатица

950

3.8.2

Укрепване десен бряг на р. Искър - спортна зона гр.
Мездра

250

Приоритет 4 Добро управление и достъп до качествени обществени услуги

4.2

Разширяване спектъра на предлаганите електронните
услуги на гражданите на общината /подмяна на
хардуер, софтуер и изграждане на вътрешни връзки/

100

4.3.

Изготвяне на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие /ИПГВР/

198

4.3

Изработване на Общ устройствен план

4.4

Повишане квалификацията на служителите в общинска
администрация с цел качествено административно
обслужване и усъвършенствуване капацитета за
управление на проекти

80

100

