Отчет

на ежегодните цели на администрацията за 2009 г.

Наименование на администрацията:
1
Цели за 2009 г.

1. През 2009 г. да се
реконструира пътна
мрежа:
- I клас: Мездра –
Ботевград- в процес на
проектиране;
- II клас: Ребърково –
Елисейна
IV клас: - Старо селоЦаревец-Брусен – изгражда
се от 2008 г.
- Боденец- Върбешница;
Върбешница - Враца
- Боденец-Крапец
Реализиране през 2009 г.
на проект по ОПРР
„Подкрепа за устойчиво и
интегрирано местно
развитие чрез рекон-

Общинска администрация – град Мездра

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

Първа цел:
Стабилизиране на
местната икономика
и преминаване към
ускорено,баласирано
и устойчиво
развитие

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

Приоритет 1: Развитие
и ефективно използване
на инфраструктурата,
създаваща условия за
функциониране на
бизнеса и за живот на
местното население

4
Дейности

5
Срок

6
Изпълнение на целите

/месец
през
2009 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

до
м. 12
2009

- Дължина на реконструирана четвъртокласна
пътна мрежа (км., хил.кв.м.) - 14.394 км
- път IV10305 Боденец-Върбешница- 1.598 км
- път IV10303 Боденец-Крапец-

0.469 км

- път IV10311 Върбешница-Враца -

1.099 км

- път IV16018 зо Очин дол -

1.586 км

- път IV16101 Л.дол-Типченица -

0.466 км

-път IV30811 О.Криводол-Лик-Дърманци - 2.475 км

м. юни
2009

- реконструирани са 6.701 км от общински
път Старо село-Царевец-Брусен по ОПРРна
стойност 2 362 822.34 лв.
-

Инвестиции

в

пътната

мрежа

(лв)

-

струкция на общински път
в Община Мездра” на
стойност 4 142 760.83 лв. /
път Старо село-ЦаревецБрусен/
2. Реконструкция и
изграждане на 4 улици в
селата на община Мездра
през 2009
3. Реконструкция на
общински пътища, осъществяващи връзки в
агломерационен ареал:
- Мездра-Боденец
- Мездра-Брусен

3 049 182.34 лв.
- Селища и брой население от общината,
обслужвано от реконструирана четвъртокласна
пътна мрежа - 12 селища; 3836 жителидо
м. 12
2009

до
м.12.
2009

Ремонт участъци от ул. ”Кирил и Методий”,
„Хр. Ботев” – Мездра
- 107 500 лв.
Ремонт
асфалтова
”Г.Димитров”- с.Боденец

настилка
улица
14 391 лв.

Ремонт
асфалтова
”Ал.Стамболийски” – с. Лик

настилка
улица
13 576 лв.

Ремонт на улица „Герена”-Брусен - 20 811 лв.

Разработена
система
за
транспортно
обслужване на училищната мрежа да, с
предоставени от МОН 6 ученически
автобуси
- Брой транспортни фирми, обслужващи
населението на общината - 7 фирми
-Брой транспортни връзки (в денонощието)
между Мездра и Враца, Мездра и София – 16
автобусни и 11 ж.п. връзки между Мездра и
Враца; 2 автобусни и 17 ж.п. връзки МездраСофия

4. Продължаване през
2009 г. преасфалтирането
на градска улична мрежа
– Мездра – по проект на
ОПРР „Градска среда”

до
м.12.
2009

- Брой транспортни връзки (в денонощието)
между населените места и общинския център –
различен в работните и почивните дни;
осигурена транспортна връзка до всички
населени места
Удължен срок за внасяне на проектите по ОПРР
„Градска среда”

5. Реконструкция на
кръстовището и моста на
ул. „Христо Ботев” и ул.
”Янко Сакъзов” - проект

до
м.12.
2009

6. Изграждане на
пречиствателна станция
за отпадни води в град
Мездра – по ОП”Околна
среда”.

до
м.12
2009

7. Окомплектоване на ОП
„Чистота” с нова
почистваща техника
8. Дооборудване на
населението със съдове
за ТБО и техника за
поддържане на зелените
площи в селата.

2. Развитие на
екологичната и
социалната инфраструктура и подобряване на
комуналното стопанство

9. Корекция на р.Боденска
– по ОПРР „Градска
среда”
10. Канализация на кв.
Лещака в Мездра по
ОП”Околна среда”

М.12
2009
до
м.12.
2009

до
м.12.
2009
- Реконструкция на
водопреносната мрежа
- Газифициране на всички
общински обекти
- Корекция и укрепване на
речни корита
- Доизграждане на канализация и изграждане на
ПСОВ - гр.Мездра

до
м.12.
2009

Изготвен проект

Внесен проект /спряна процедура/; изготвен
идеен проект за ПОСВ на стойност - 17 880 лв.

- Оборудване, машини и съоръжения за
комунална дейност и снегопочистване – на
стойност 7090 лв.; закупени за град Мездра
2 контейнера „Бобър” и 5 индивидуални
съдове за ТБО
- Дължина на изградена канализационна мрежа
(км.) - няма
- Брой на населението, обслужвано
канализационна мрежа - 13 721 жители

от

- Относителен дял на населението, обслужвано
от канализационна мрежа (%) - / 98% за град
Мездра и 59.6% за общината/
- Инвестиции в канализационната мрежа (лв.) няма
- Дължина на изградена водопроводна мрежа
(км.) - няма
- Дължина на рехабилитирана водопроводна
мрежа (км.) – 2.351 км
- Обем на изградени водоизточници (куб.м.) няма
- Инвестиции за изграждане и рехабилитиране

на водоснабдителната мрежа (лв.) - 98 283 лв.
- Брой жители, обслужвани от новите
(рехабилитирани) водопроводни мрежи – 14 592
жители
- Относителен дял на населението с режим на
водоползване (%) - няма
- Относителен дял на населението с достъп до
водопровод (%) – 100%
- Поддържане и ремонт на
обектите на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, културата,
спорта и младежките
дейности.

-Дължина на ремонтираната улична мрежа в
населените места (км.) – 1.31 км
-Брой ремонтирани обекти на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, културата,
спорта и младежките дейности – 26 бр.
-Инвестиции в обекти на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, културата,
спорта и младежките дейности (лв.) – 4 984 312
лв.
- Брой газифицирани общински обекти - няма
- Дължина на укрепени речни корита (м.) - няма

- Разработване и
реализация на програма за
саниране на публични
сгради и повишавне на
енергийната ефективност
Приоритет 3: Развитие
на местната икономика
и повишаване
на нейната
конкурентноспособност

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

-Рехабилитация на улично осветление/бр./
- подменени осветителни тела – 100 бр.
- ремонтирани осветителни тела - 336 бр.
- Саниране на сгради
95 664 лв.

- 3 бр. на стойност

Открито
гише
за
предприемача
–
функционира от 2002 г., но трябва да
активизира дейността си
- Функциониращ бизнес инкубатор в общината –
от 2006 г.; през 2009 г. в сградата развиват
дейност 11 фирми

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

- Създаване и участие на
общината в смесени
предприятия.Развитие на
публично-частните
партньорства
- Засилване на
междуобщинското
коопериране на областно и
регионално равнище
- Развитие на
сътрудничество с научни
организации за
технологичното обновяване
на местните производства

- Брой създадени МСП, в резултат на дейността
на бизнес инкубатора – 2 бр.
- Брой услуги, предоставени от бизнес
инкубатора на МСП – интернет, офиси и
производствени
помещения
на
преференциални цени, консултации при
кандидатстване по евро проекти
- Брой на МСП, на които общината е
съдействала за рекламиране на дейността и е
осигурила
контакти
за
намиране
на
допълнителни пазари – 8 фирмш бяха
поканени
ня
срущя
с
потенциални
инвеститори от Испания
- Функциониращо звено към общинската
администрация за специално съдействие за
решаване на проблеми от местна компетентност,
свързани с чуждестранните инвестиции – при
заявка и проявен интерес от страна на
чуждестранен инвеститор се определя
служител от дирекция „УПИТУ” за оказване
на съдействие
- Брой на регистрираните смесени предприятия;
Активи
на
регистрираните
предприятия (хил.лв.) - няма

смесени

- Брой на работните места в регистрираните
смесени предприятия;
- Обем на чуждестранните инвестиции на
територията на общината (лв.) – няма данни
- 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.);

-Брой
реализирани
партнъорства - три

публично-частни

- Брой на проектите, изпълнявани съвместно
между община Мездра и други общини един с
община Враца по ОПРР

11. През 2009 г. да се
разкрият 250 работни
места на територията на
община Мездра.
12. В края на 2009 г.
равнището на
безработица да бъде
6.5 % при 6.88% в края на
2008 г.

- Сума на проектите, изпълнявани съвместно
между община Мездра и други общини (хил.лв.).
2. Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез
развитие на местната
икономика

- Подпомагане развитието
на женското
предприемачество

до
м. 12
2009

31.12.
2009 г.

- Предоставяне на
подходящи общински
терени и/или сгради за
развитие на бизнеса

Равнище на безработица в края на 2009 г. –
10.12% или 1127 регистрирани безработни
лица
- Брой на участниците в програми за временна
заетост - 418/ от тях 273 в НП”От социални
помощи към осигуряване на заетост”/

- Реализация на
национални и местни
програми за заетост
- Повишаване квалификацията и преквалификация
на работната сила.

13. През 2009 г. да
продължи отдаването на
земи от общинския
поземлен фонд за дълъг
период на ползване /над
10 години/, безвъзмездно
или на преференциални
цени.

През 2009 г. в Бюро по труда - Мездра са
обявени 426 работни места, вкл. 34
раб.места за Своге/ в края на годината – 14
незаети

- Брой на предприемачите, обучени за развитие
на алтернативни дейности - няма
Брой на лицата, преминали курсове за
квалификация и преквалификация- 30 по
програма „Красива България”
до
м. 12
2009

- Площ на предоставените терени за развитие на
производствена дейност и търговия на МСП
(кв.м.); - 678.5 дка за земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
в Очин дол

14. През 2009 г. да
продължи изграждането
на Археологически и
туристически комплекс
„Калето” – II етап
/благоустрояване и
вертикална планировка/
15. Изграждане на
Посетителски център
„Царевичански скални
ниши” и комплекс „Баба
Илийца” – Люти брод проект

- Разнообразяване на
туристическото предлагане

до
м.12
2009

- Археологически и туристически комплекс “Калето”
Мездра

до
м.12
2009

-

ОП,,Регионално
развитие”–
кандидат-стване
за
предварителен
подборпроект
,,Историята,
културата
и
природататуристически атракции на
Община Мездра” – стойност
2 499 840 лв. – спечелен на
етап предварителен подбор
- Брой на създадената или подобрена леглова
база - 64 бр.
- Брой на нововъведени /модернизирани хотели
– 3 бр./ семеен хотел”Под липите” –
Типченица;
Семеен
хотел
с.Горна
Бешовица;, мотел”Долче Вита”-Мездра
- Брой на създадените /подобрени атракции – 2
бр.
комплекс
„Калето
и
маркирани
веломаршрути
на
територията
на
общината
- Създадени нови фирми в областта на туризма
– 20 бр. / „Рит-2006”ЕООД, ЕТ”Ив-2000Иванчо Христов”, „С.Т.Слънчев рай”ЕООД,
ЕТ”Пламен Йорданов-КОВ” и др.
- Функциониране на професионално сдружение
на туристическите фирми – Сдружение с
нестопанска
цел”Искърско
дефиле”
–
с.Зверино, сдружение „Ржана” – с.Игнатица
- Брой хора, занимаващи се с туристически
бизнес - 20 управители на нови фирми
- Брой туристи - 734
- Брой реализирани от туристите нощувки в
общината – 3562 бр.
- Брой на нови маркетингови инициативи/схеми
за промоциране на туристическия бизнес - няма

- Брой на организирани конференции/ изложения
- 1 конференция с инвеститори от Испания

Втора цел:

16. Обновяване на
сградния фонд и материалната база на училищата
и детските градини –
реализиране през 2009 г.
на проект по ОПРР
„Осигуряване на
подходяща
образователна
инфраструктура за
основното и средно
образование и предучилищния процес на
територията на община
Мездра” – на стойност
4 268 640.26 лв.
17. Разкриване на
професионални
паралелки, осигуряващи
кадри за бизнеса в
общината.

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.

до
м.юли
2009
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

- проектпо ОПРР
,,Осигуряване на
подходяща образователна
инфраструктура за основното и средно образование и
предучилищния процес на територията на
Община Мездра"стойност 4 182 974,28
лв.
- СИФ – „Ремонт на ОДЗ „Мир” - № 3 –
Мездра / бази Типченица, Горна Кремена и
Долна Кремена8 – стойност 338 364 лв. / от
СИФ – 280 664 лв., от общината – 57 700 лв./
- Брой училища на едно селище – 0.32 /28
населени места – 9 училища/
Брой ученици в едно училище - 224
- Разходи за издръжка на един ученик – 1526 лв.

до
м.08.
2009

- Персонал на един ученик – 0.122
- Брой селища, без здравни заведени -26/всички
села в общината;
- Дял на обхванатите в детски градини деца от
всички деца на съответната възраст – 92%
- Брой на родителите, удовлетворени от
качеството на образователните услуги – 79% /
по данни на училищата – проведени
родителски срещи и разговори с родители,
с участие на училищните настоятелства/

- Брой ученици, продължаващи в училища с
прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ - след 7-ми
клас – 58 ученика; след 8-ми клас – 181; във
ВУЗ – 29 ученика
- Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици – 98%
- Коефициент на записване в училище (%) – в 1ви клас – 100%; в 8-ми клас 98%
18. Благоустрояване
района на общинската
болница проект
Вертикална планировка и
саниране на източната
фасада на МБАЛ.
19. Подобряване на
училищното образование,
чрез подобряване
условията в училищата –
енергийно ефективно
саниране на 3 училища.

- Брой вакантни места за учители – 1 място за
учител по английски / в края на 2009 г./

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

до
м. 12
2009

до
м. 12.
2009

20. Ремонт и осигуряване
на достъпна среда на
общинската сграда за
обществени услуги –
проект „Красива
България”

до
м. 12
2009

21. Разширяване
системата на социалния
патронаж в общината
през 2009 г.с 40
обслужвани лица.

до
м. 2
2009

22. Откриване през 2009 г.

Вертикална планировка и
източната фасада на МБАЛ

саниране на
- 41 053 лв.

Енергийноефективно
саниране
на
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
- 33 449 лв.
Енергийноефективно
саниране
на
СОУ”Кл.Охридски”-Зверино
- 21 162 лв.
Подмяна ефективността на топлинен
източник в СОУ-Зверино и ОУ – Моравица на
стойност 53 841 лв.
- Красива България - ,,Ремонт и
осигуряване на достъпна среда на
общинска сграда за обществени услуги” стойност 237 364 лв.
- Красива България- проект,,Ремонт на
храм ,,Св. Димитър”
с.Царевец, община
Мездра” – стойност 111 386 лв.
- Дял на обслужваните от ДСП самотни стари
хора от всички нуждаещи се – 100%/няма
чакащи услугата/; капацитет 215, към
момента заетостта е 198 потребители
- Откриване през м. май 2009 г. на Дом за
възрастни хора в град Мездра, с капацитет 20

на Дом за възрастни хора
в град Мездра, с
капацитет 20 лица.
23. Изграждане на 2
защитени жилища към
Социалния дом в Мездра
през 2009
24. Продължаване
изграждането на
многофункционалната
спортна зала – ОПРР
25. Ремонт на открити
спортни площадки в две
общински училища.

26. Благоустрояване на
зелените площи на
ул.”Ал. Стамболийски” –
западна част-ОПРР

март
2009
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

до
м.12.
2009

лица
Открити две защитени жилища към
Социалния дом /ДДМУИ/ - капиталови
разходи от дарения – 80 000 лв.
Концесионни анализа за Многофункционална
спортна зала на стойност 53 796 лв.

до
м.12.
2009

- Брой изградени нови площадки и комплекси за
спорт и отдих

до
м.12
2009

1.1. 1.1.енергийно и ефективно саниране на

до
м. 12
2009

1. ремонт и реконструкция на общинската
спортна база / капиталови разходи за 2009
г. – 492 944 лв. /:
физкултурните салони на територията
на общината
- физкултурен салон на СОУ “ Климент
Охридски “ с. Зверино – 21 162 лв.

-

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

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

1.2.

1.2.

ремонт

на

спортни

площадки :

-

1.3.
площадки

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

-- изграждане на хандбални игрища / 2 броя /
в СОУ “ Иван Вазов “ по ОПРР
“
Регионално развитие “ – 271 043 лв.
- Инвестиции за реконструкция и развитие на
общинската база за спорт и отдих (изграждане
на спортна зала в гр. Мездра) – 492 944 лв.
Трета цел:
Увеличаване на
капацитета на
общинската
администрация за
координиране на
институции,
проекти и програми
27. Реализиране на
Годишния план за
специализирано обучение
на Администрацията.
28. Активизиране
работата на Общинския
експертен съвет по
програмиране, подготовка
и изпълнение на проекти

Приоритет 2:Укрепване
на общинския капацитет
за подпомагане на
бизнеса и развитие на
местните партньорства

План за
развитие
на община
Мездра за
периода
2007 –
2013 г.
1. Подобряване на
общинския управленски
капацитет
- Реализация на програмата
за постоянно повишаване
квалификацията на служителите от ОА и общинските
съветници

до
м. 12
2009
до
м. 12
2009

- Разработена и приета от общината програма за
постоянно повишаване квалификацията на
служителите от общинската администрация и
общинските съветници - през м.януари 2009 г.
е разработен Годишен план за обучение на
служителите
от
общинската
администрация към Институт за публична
администрация / ИПА/ през 2009 г./ и към
НСОРБ. В Плана са предвидени за обучение:
10 служители от администрацията, на
стойност 1965.00 лв. / само към ИПА/ и на 33
служители/ вкл. Кметове и км.наместници/
към НСОРБ. Освен планираното обучение
през годината се организират и редица
тематични
обучения, по
покана от
различни обучителни организации
- Брой, преминали през квалификационни
курсове общински служители и общински
съветници 87 общински служители,
кметове
и
специалисти
„АОН”
в
кметствата /9 от тях са взели участие в
две и повече обучения/ са участвали през

годината в курсове и семинари към ИПА и
др. институции; обща сума за обучението:
7026.87 лв.; 12 кметове и кметски
наместници взеха участие по проекта на
НСОРБ по ОПАК ”Прозрачна и ефективна
администрация”/
с
финансиране
по
проекта/;
20
общински
служители
участваха в безплатен курс на МДААР –
ИПА – Прецизност и стил при изготвяне на
документи в държавната администрация;
2-ма общински служители и 2-ма общински
съветници взеха участие в обучение по
прилагане на ЗПРКИ; всички 27 специалисти
„АОН” в кметствата преминаха еднодневно
безплатно обучение по нормативната база
в кметствата / нотариални заверки и
такси,
документи
по
гражданско
състояние/

29. Организиране на
обучение за управление
на проекти по
Оперативните програми.

30. Реализиране на План
за ефективно и прозрачно
управление на Община
Мездра за 2009 г./ по
проект на ОПАК,
реализиран от НСОРБ./

- Укрепване на капацитета
за подобряване на
координацията и
управлението на
средствата от европейските
структурни фондове

до
м. 12
2009

31.12.
2009 г.

- 14 общински съветници са взели участие
в различни форми на
обучение през 2009
г. / някои в повече от едно обучение/
- Брой на общинските служители, обучени по
управление на средствата от фондовете на ЕС 9 общински служители през 2009 г.
са
преминали обучение по управление на
средствата
от
фондовете
на
ЕС
/Европейски фонд за регионално развитие,
Кохезионен, Европейски социален фонд/ по
оперативните
програми:
„Регионално
развитие”, „Околна среда” и „Човешки
ресурси”
- През първото полугодие на
2009 г.
Община Мездра като пилотна
община
участва по проект на НСОРБ “Гражданите
и общината – партньори за прозрачна и
ефективна местна
администрация” по
оперативна програма „Административен

капацитет”.
Разработен
е
План
за
ефективно и прозрачно управление на
община Мездра през 2009 г. По изискванията
на проекта са изготвяни месечни отчети и
са предоставяни на НСОРБ.

- Потребители на административни услуги,
удовлетворени от тяхното качество - 17 434
граждани са посетили ЦУИГ през 2009 г.;
постъпили – 130 жалби; попйлнени 21
анкетни карти за удовлетвореност от
услугите; попълнени още 12 анкети на деня
на отворените врати – 12 октомври
- Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС) реализирани; 7 разработени и внесени

- Създаване и
функциониране на обществено звено за мониторинг
на изпълнението на
общинския план

7

- Привлечени в общината средства (в т.ч. от
фондовете на ЕС) – лв. - 8 000 896.46 лв.
- Създадено обществено звено за мониторинг
на изпълнението на общинския план - с
решение №
207/30.06.2005 на Общински
съвет-Мездра е определена група за
наблюдение на общинския план за развитие,
в която влизат 8 общински съветниц, с
решение № 50/28.02.2008 г. е актуализиран
състава на Групата за наблюдение на
общинския план за развитие, в състав 8
човека; със заповед № 89/ 03.02.2006 г. на
кмета на общината е определена и групата
за
наблюдение
изпълнението
на
Стратегията и Общинския план за
развитие, в състав от 7 човека
- Честота на докладите на звеното за мониторинг
- годишни /изготвят се от 2005 г./
- Предприети мерки, в резултат на мониторинга –

след всеки годишен доклад се реализират
препоръките

- Разработване на система
от преференции за
развитие на бизнеса и
включването им в
нормативните документи на
общината

- Разработена система от преференции за
развитие на бизнеса - с реш. 494/29.03.2007 г.
приема
общински
преференции
за
осъществяване на инвестиционна дейност
на територията на община Мездра /
отменя реш. № 195/; с реш. № 534/28.06.07 г.
приема
Стратегия
за
икономическо
развитие на Община Мездра за периода 2007
– 2015 г.

- Разработване на
обищинска инвестиционна
политика

31. Преструктуриране на
обществените съвети в
община Мездра.
32. Създаване на
консултативен обществен
съвет по бизнес и околна
среда.
33. По-активна работа
през 2009 г. на
Обществения съвет за
противодействие на
корупцията.

34. Привличане на

- Създаване на обществени
съвети в помощ на
общинската администрация

до
март
2009

2. Засилване взаимодействието с третия
сектор на местно,
регионално и национално
равнище

до
м. 12
2009

- Развитие на
партньорството с
неправителствените
организации в общината
- Участие на
неправителствени

до
м. 12
2009

до

- Брой нормативни документи на общината, в
които са включени преференции за бизнеса. Общински преференции за осъществяване
на
инвестиционна
дейност
на
територията
на
община
Мездра;
Стратегия за икономическо развитие на
Община Мездра за периода 2007 – 2015 г.
- Брой на създадените обществени и
консултативни съвети в помощ на общинската
администрация - 6
- Брой привлечени хора, които активно участват
в обществените съвети - 52
- Брой на проектите, осъществени от общината в
партньорство с неправителствени организации
от страната - 5 проекта в социалната сфера
- ОП,,Човешки ресурси” – проект ,,Социални
услуги в семейна среда” (Община Мездра в
партньорство с НПО ,,Любомир МишевКИМ-96”)- стойност 124 000 лв.
- Фонд ,,Социално подпомагане” – проект
,,Разкриване на
обществена
трапезария”
(Община
Мездра
в
партньорство с НПО ,,Любомир Мишев-КМ96”) –
стойност 18 040 лв.

представители на НПО и
СГО в реализиране на
съвместни проекти по
ОПАК в общината и
участие в обучения.

организации в съвместно
осъществяване на
социални дейности

м. 12
2009

- м.януари 2009 г. стартира втори етап на
проект с БЧК, с подкрепата на Швейцарския
червен
кръст
„Повишаване
информираността на обществото по проблемите
на възрастните хора и лобиране за
техните права” – съвместно с участието
на ОЦСУД, общинската организация на БЧК,
доброволци от младежкия червен кръст и
40 възрастни доброволци;
-Брой на неправителствените организации,
привлечени
от
общината
за
съвместно
осъществяване на социални дейности - две
- Брой на населението получило социални
услуги, предоставени съвместно от общината и
неправителствени организации - 2856 лица в

т.ч.
- Обществена трапезария – 100 лица
- Социални асистенти
помощници – 40 лица

и

домашни

- Интервенционни запаси - 2634
-Повишаване информираността на
обществото
по
проблемите
на
възрастните хора и лобиране за техните
права - 82
- Дял на социалните услуги, предоставяни от
НПО в отношение към всички местни социални
услуги – за съжаление все още малък

Предложил:
Нина Данколова
Секретар на община Мездра

Утвърдил:
Иван Аспарухов
Кмет на община Мездра
12.02.2010 г.
Мездра

