ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията:
1
Цели за 2010 г.

1. През 2010 г. да
се реконструира
пътна мрежа:
-- Път VRC1148/-308
Своде-Роман/Синьо
бърдо-граница
общ.РоманМездра/Ослен
Криводол – ЛикДърманци;
- Път VRC 1032/I-1
ВърбешницаМездра/-граница
общ.Враца-Мездра
/ВърбешницаГ.кремена/III-103/
- Път VRC1079/I-

2
Стратегически
цели

Първа цел:
Стабилизиране на
местната
икономика и
преминаване към
ускорено,балансирано и устойчиво
развитие
Приоритет 1:
Развитие и ефективно
използване на
инфраструктурата,
създаваща условия
за функциониране на
бизнеса и за живот на
местното население

Общинска администрация – град Мездра
3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок

6
Очакван резултат

/месец
през
2010
г./

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

План за
развитие на
община
Мездра за
периода 2007
- 2013 г.
1. Поддържане и развитие
на транспортната
инфраструктура:
- Реконструкция на четвъртокласната пътна мрежа.
- Реконструкция и модернизация на ж.п.гарата в гр.Мездра
- Разширяване и ремонт на
уличната мрежа в населените
места

Дължина
на
реконструирана
четвъртокласна
пътна мрежа (км., хил.кв.м.);

до
м.12.
2010

- Инвестиции
мрежа (лв);

в

пътната

- Селища и брой население
от общината, обслужвано от
реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа;
-

- Дължина на изградена
канализационна мрежа (км.);
- Брой на населението,
обслужвано
от
канализационна мрежа;

Дължина на
реконструирана пътна
мрежа I ,II и
IV клас през
2010 г.
Инвестиции в
пътната
мрежа през
2010 г.

Индикатор за
целево
състояние
Оценката
на
степента
на
достигане
на тази
цел ще се
осъществява
чрез
показатели, характеризиращи развитието на
икономика
та, на
техническата
инфраструкура и
на
безработи

1Враца-Мездра/Руска бяла
- Път VRC
1080/IВрацаМездра-Моравица
- Път VRC2093/II-16
ЕлисейнаЛъкатник/граница
общ.Мездра-Своге/Габровница-Еленов
дол-ман.”Седемнте
престола”-Осенов
влак/
-Път VRC 1082/III103/МездраБоденец-Крапец/VRC1032/
- Път VRC 2094/III161 РебърковоРашково/Люти долТипченица
2. Реконструкция и
изграждане на 4
улици в града и
селата на община
Мездра през 2010 г.
3. ОП ,,Регионално
развитие” – проект
,,Изграждане
корекция на
р.,,Боденска
бара"от ЖП моста
до детската
градина гр.Мездра" –
стойност 1 049 708
лв.

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

цата

- Инвестиции в канализационната мрежа (лв.);
- Дължина на изградена
водопроводна мрежа (км.);
- Дължина на рехабилитирана
водопроводна мрежа (км.);
- Обем на изградени
водоизточници (куб.м.);
2. Развитие на екологичната
и социалната инфраструктура и подобряване на
комуналното стопанство
- Реконструкция на
водопреносната мрежа
- Газифициране на всички
общински обекти
- Корекция и укрепване на
речни корита
- Доизграждане на канализация и изграждане на ПСОВ
- гр.Мездра
- Разработване и реализация
на програма за саниране на
публични сгради и повишаване на енергийната
ефективност
- Поддържане и ремонт на
обектите на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, културата, спорта
и младежките дейности.
- Рекултивация на депо за
ТБО

- Инвестиции за изграждане и
рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.);
- Брой жители, обслужвани от
новите
(рехабилитирани)
водопроводни мрежи;
до
м.12.
2010

до
м.12.
2010

- Относителен дял на
населението с режим на
водоползване (%);
- Относителен дял на
населението с достъп до
водопровод (%);
-Дължина на ремонтираната
улична мрежа в населените
места (км.);
-Брой ремонтирани обекти на
образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и
младежките дейности;
-Инвестиции в
образованието,

обекти на
здравео-

Брой реконструирани
/преасфалтирани улици в
общината
през 2009 г.
Брой
преасфалтирани улици в
гр. Мездра

4. Окомплектоване
на ОП „Чистота” с
нова почистваща
техника
- закупуване на
мотометачка
ШМИДТ СК 153С
5. Дооборудване
на населението
със съдове за ТБО
и техника за
поддържане на
зелените площи в
селата.
- закупуване на
малогабаритна
техника за
озеленяване
6. Проект,,Опазване
и подобряване
състоянието на
басейна на р.Искър
на територията на
Община Мездра,
подобект:
,,Техническа помощ
за изграждане на
разделна
канализационна
инфраструктура
реконструкция на
водопроводна мрежа
и изграждане на
ПСОВ на с.Зверино”Техническа помощ
ОП,,Околна среда”
на стойност 361 200
лв./ през 2010 г. по
проекта са

до
м.12.
2010

пазването, социалните грижи,
културата,
спорта
и
младежките дейности (лв.);

Брой нова
почистваща
техника

Брой
газифицирани
общински обекти;
- Инвестиции в нова техника
за
сметосъбиране
и
сметоизвозване (лв.);
до
м.12.
2010

до
м.07.
2010

- Дължина на укрепени речни
корита (м.).
-Реконструкция на улично
осветление/бр./
- Саниране на сгради
- Разработена система за
транспортно обслужване на
училищната мрежа;

Брой съдове
за ТБО за
населението и
техника за ОП
„Чистота”

- Брой транспортни фирми,
обслужващи населението на
общината;
-Брой транспортни връзки (в
денонощието) между Мездра
и Враца, Мездра и София;
- Брой транспортни връзки (в
денонощието)
между
населените
места
и
общинския център.
- Брой училища на едно
селище
Брой ученици в едно училище
- Разходи за издръжка на
един ученик
- Персонал на един ученик
- Брой селища, без здравни

Реализиран
проект

постъпили – 73 200

заведения;

7. Проект поОП
,,Регионално
развитие” – проект
,,Община Мездра с
енергийно
ефективно
образователна
инфраструктура” –
стойност
1 236 775,33 лв.

до
м.12.
2010

8. Осигуряване на
достъпна среда до
общински сгради –
изграждане на
рампи за хора с
увреждания.

до
м.12.
2010

9. Ремонт на
обекти от
образованието
- детски градини
-детска млечна
кухня

Открито
предприемача

гише

за

Функциониращ
бизнес
инкубатор в общината;
- Брой създадени МСП, в
резултат на дейността на
бизнес инкубатора;

Реализиран
проект

- Брой услуги, предоставени
от бизнес инкубатора на
МСП;
Приоритет 3:
Развитие на местната
икономика и
повишаване
на нейната
конкурентноспособност

до
м.12.
2010

- Брой на МСП, на които
общината е съдействала за
рекламиране на дейността и
е осигурила контакти за
намиране на допълнителни
пазари.
- Функциониращо звено към
общинската администрация
за специално съдействие за
решаване на проблеми от
местна компетентност,
свързани с чуждестранните
инвестиции
- Брой на регистрираните
смесени предприятия;

Реализиране
на проекта

Брой
Ремонтирани
обекти

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

10. През 2010 г. да
се оказва
съдействие на
бизнеса за

1. Подпомагане развитието
на предприемачеството и
на чуждестранните
инвестиции
- Съдействие за рекламиране
на дейността на местните

до
м.12.
2010

- Брой на работните места в
регистрираните
смесени
предприятия;
-Брой реализирани публичночастни партнъорства;

Брой разкрити
нови работни
места в
общината
през 2010

разкриване на
работни места на
територията на
община Мездра.

фирми и осигуряване на
контакти за разширяване на
пазарите
- Създаване на гише за
предприемача
- Подпомагане функционирането на бизнесинкубатор в общината
- Функциониране на звено
към ОА за специално
съдействие на инвеститори
за решававе на проблеми от
местна компетентност

Брой
на
изпълнявани
между община
други общини;

проектите,
съвместно
Мездра и

Сума
на
проектите,
изпълнявани
съвместно
между община Мездра и
други общини (хил.лв.).
- Площ на предоставените
терени
за
развитие
на
производствена дейност и
търговия на МСП (кв.м.);
- Брой на създадената или
подобрена леглова база;

11. В края на 2010
г. равнището на
безработица да се
задържи на нивото
от края на 2009 г. –
10.12%.
12. През 2010 г. да
продължи
отдаването на
земи от общинския поземлен
фонд за дълъг
период на ползване /над 10
години/, безвъзмездно или на
преференциални
цени.
13. Разкриване на

2. Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез
развитие на местната
икономика
- Предоставяне на подходящи
общински терени и/или сгради за развитие на бизнеса
- Създаване и участие на общината в смесени предприятия.Развитие на публичночастните партньорства
- Засилване на междуобщинското коопериране на областно и регионално равнище
- Развитие на сътрудничество
с научни организации за
технологичното обновяване
на местните производства
- Разнообразяване на

до
м.12.
2010

- Брой на нововъведени
/модернизирани хотели;
- Брой на създадените
/подобрени атракции;

% на
безработица в
общината в
2010 г.

- Създадени нови фирми в
областта на туризма;
до
м.12.
2010

Функциониране
на
професионално сдружение на
туристическите фирми;
- Брой хора, занимаващи се с
туристически бизнес;

Отдадени
земи от ОПФ –
дка

- Брой туристи;
Брой реализирани
туристите
нощувки
общината;

от
в

- Брой на нови маркетингови
инициативи/схеми за промоциране
на
туристическия
до

Разкрити

професионал-ни
паралелки,
осигуряващи
кадри за бизнеса в
общината.

туристическото предлагане
- Археологически и туристически комплекс “Калето”
Мездра
- Подпомагане развитието на
женското предприемачество
- Реализация на национални
и местни програми за заетост
- Повишаване квалификацията и преквалификация на
работната сила.

м.12.
2010

бизнес;
- Брой на организирани
конференции/ изложения.
- Обем на чуждестранните
инвестиции на територията
на общината (лв.);
- Брой на чуждестранните
фирми,
регистрирани
на
територията на общината;
- Размер на капитала на
чуждестранните
фирми,
регистрирани на територията
на общината (лв.);
- Площ на предоставените
терени за привличане на
чуждестранни
инвестиции
(кв.м.);
- Равнище на регистрираната
безработица в общината (%);
- Разкрити
места( брой)

нови

работни

- Брой на участниците в
програми
за
временна
заетост;
- Брой на предприемачите,
обучени за развитие на
алтернативни дейности;
- Брой на лицата, преминали
курсове за квалификация и
преквалификация

професионални
паралелки

14. Разширяване
системата на
социалния патронаж в общината
през 2010 г. с 15
нови обслужвани
лица.
15. Разкриване на
обществена
трапезария” Фонд ,,Социално
подпомагане”
стойност 18 040
16. Социални
услуги в семейна
среда” по ОП
,,Човешки
ресурси” на
стойност 124 000
лв. с 25 работни
места за домашни
помощници и
социални
асистенти
17. Многофункционалната спортна
зала – да
продължи
развитието на
проекта

Втора цел:
Развитие на
вътрешния потенциал на общината,
интегриране на
селата и
стабилизиране
броя на
населението
Приоритет 4:
Подобряване на
непосредствената
жизнена среда и на
условията за живот на
населението

План за
развитие на
община
Мездра за
периода 2007
-2013 г.

м.12
2010
1. Увеличаване на обхвата
и качеството на публичните
услуги
- Информационно осигуряване на институциите и
обществеността
- Повишаване качеството на
административните услуги
- Доближаване на здравните
услуги до потребителите
- Подобряване качеството на
образователните услуги
- Въвеждане на системата на
делегирани бюджети в
образованието

- Дял на обслужваните от
ДСП самотни стари хора от
всички нуждаещи се;
до
м.10
2010

Обслужвани
нови лица в
Социалния
патронаж

- Дял на обхванатите в детски
градини деца от всички деца
на съответната възраст;
Брой
на
родителите,
удовлетворени от качеството
на образователните услуги;

до
м.12.
2010

- Брой ученици, продължаващи в училища с прием
след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ;
Дял
на
учениците,
продължаващи
образованието си от всички ученици;

Реализиране
проект

- Коефициент на записване в
училище (%);
до
м.12.
2010

- Брой вакантни места за
учители;
- Брой
учители

преквалифицирани

- Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество;
- Брой жители на една
лекарска практика в насе-

Реализиран
проект

Степента
на
достигане
на
тази
цел ще се
оцени със
система от
показатели
, отчитащи:
- демографска структура
и
механичен
прираст на
населението;
- по-добър
достъп на
жителите
на селата до
гр. Мездра
- повишаване на доходите на населението;
-удовлетвореност
на
гражданите от
предоставените

от
общината
услуги

леното място, в т.ч. в селата;
- Брой лекарски практики на
едно населено място, в т.ч. в
селата.
18.ОП ,,Регионално
развитие” –проект
,,Мездра-град с
изградена
инфраструктура
осигуряваща
безопасна и
благоприятна
среда за живот и
отдих" - стойност
3 172 140,96 лв.

2. Възстановяване и обновяване на градската среда
- Рехабилитация на стари
производствени зони и зони
за търговия и услуги
- Възстановяване и обновяване на жилищни квартали и
обществени пространства

19. Реализиране на
Годишния план за

до
м.12.
2010

3. Доизграждане и развитие
на базата за спорт и отдих
- Изграждане на нови площадки за спорт и отдих в
междублоковите пространства и в населени места
- Изграждане на кътове за
отдих в красиви местности
- Изграждане на спортна зала
в гр.Мездра

Трета цел:
Увеличаване на
капацитета на
общинската
администрация за
координиране на
институции,
проекти и програми
Приоритет 2:

Реализиране на
проекта

Брой
изградени
нови
площадки и комплекси за
спорт и отдих;
- Брой изградени кътове за
отдих в красиви местности;
- Инвестиции за реконструкция и развитие на
общинската база за спорт и
отдих (изграждане на спортна
зала в гр. Мездра).

Ремонтирани
спортни
площадки –
брой
Благоустроени
зелени площи дка

План за
развитие на
община
Мездра за
периода 2007
-2013 г.

1. Подобряване на

до

- Разработена и приета от
общината
програма
за

Брой обучени
общински

Критерии
за оценка
на
изпълнението на
тази цел
ще
са
показа-

специализирано
обучение на
Администрацията.
20. Активизиране
работата на
Общинския
експертен съвет
по програмиране,
подготовка и
изпълнение на
проекти
21. Организиране
на обучение за
управление на
проекти по
Оперативните
програми.
22. Реализиране на
План за ефективно
и прозрачно
управление на
Община Мездра за
2010г.

23.
Преструктуриране
на обществените
съвети в община
Мездра.
24. По-активна
работа през 2010 г.
на Обществения
съвет за

Укрепване на
общинския капацитет
за подпомагане на
бизнеса и развитие на
местните

партньорства

общинския управленски
капацитет
- Реализация на програмата
за постоянно повишаване
квалификацията на служителите от ОА и общинските
съветници
- Укрепване на капацитета за
подобряване на координацията и управлението на
средствата от европейските
структурни фондове
- Създаване и
функциониране на обществено звено за мониторинг на
изпълнението на общинския
план
- Разработване на система от
преференции за развитие на
бизнеса и включването им в
нормативните документи на
общината
- Разработване на обищинска
инвестиционна политика

м.12.
2010

до
м.12.
2010

постоянно
повишаване
квалификацията
на
служителите от общинската
администрация и общинските
съветници;

служители
през 2010

- Брой, преминали през
квалификационни
курсове
общински
служители
и
общински съветници

Брой
заседания и
разглеждани
проекти от
съвета

Брой
на
общинските
служители,
обучени
по
управление на средствата от
фондовете на ЕС;
до
м.12
2010
до
м.12.
2010

- Брой спечелени проекти (в
т.ч. от ЕС)
- Привлечени в общината
средства (в т.ч. от фондовете
на ЕС) – хил.лв.;
Създадено
обществено
звено за мониторинг на
изпълнението на общинския
план;
- Честота на докладите на
звеното за мониторинг;
Предприети
мерки,
резултат на мониторинга;

в

март
2010

- Разработена система от
преференции за развитие на
бизнеса;

до
М.12.
2010

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

Брой

на

създадените

Брой обучени
лица по
управление на
проекти

Реализирани
мерки от
Плана през
2010 г.
Брой пруструктурирани
обществени
съвети и
проведени
заседания
Заседания на
съвета и
решени
проблеми

тели
за
ефективност
и
ефикасност
на
Общинския съвет
и общинската
администрация

противодействие
на корупцията.
25. Привличане на
представители на
НПО и СГО в
реализиране на
съвместни
проекти по ОПАК
в общината и участие в обучения.

2. Засилване взаимодействието с третия сектор
на местно, регионално и
национално равнище
- Създаване на обществени
съвети в помощ на
общинската администрация
- Развитие на партньорството
с неправителствените
организации в общината
- Участие на неправителствени организации в
съвместно осъществяване на
социални дейности

до
м.12.
2010

обществени и консултативни
съвети
в
помощ
на
общинската администрация;
- Брой привлечени хора,
които активно участват в
обществените съвети;
Брой
на
проектите,
осъществени от общината в
партньорство
с
неправителствени организации от
страната;
-Брой на неправителствените
организации, привлечени от
общината
за
съвместно
осъществяване на социални
дейности;
- Брой на населението
получило социални услуги,
предоставени съвместно от
общината
и
неправителствени организации.
- Дял на социалните услуги,
предоставяни от НПО в
отношение към всички местни
социални услуги

Предложил:
Нина Данколова
Секретар на община Мездра
11.01.2010 г.
Утвърдил:
Иван Аспарухов
Кмет на община Мездра

Брой
привлечени
представители
на НПО и СГО
и разглеждани
въпроси
Брой обучения

03.02.2009 г.
Мездра

