Отчет

за изпълнение на целите на администрацията за 2011 г.

Наименование на администрацията:
1
Цели за 2011 г.

1. През 2011 г. да се
реконструира пътна мрежа:
-- Път VRC1148/-308 СводеРоман/Синьо бърдо-граница
общ.Роман-Мездра/Ослен
Криводол – Лик-Дърманци;
- Път VRC 10382/III-103
Мездра-Боденец-Крапец/VRC 1032/
- Път VRC1088/I-1 –МездраЛюти дол-Ребърково-ж.п.гара
Ребърково

Общинска администрация – град Мездра

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

Първа цел:
Стабилизиране на
местната
икономика и
преминаване към
ускорено,балансирано 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
2011 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.
2011

Дължина на реконструирана
кв.м.) - 3.00 км:

пътна мрежа (км.,

-- Път VRC1148/-308 Своде-Роман/Синьо бърдо-граница
общ.Роман-Мездра/Ослен Криводол – Лик-Дърманци;
- Път VRC 10382/III-103 Мездра-Боденец-Крапец-/VRC
1032/
- Път VRC1088/I-1 –Мездра-Люти дол-Ребърково-ж.п.гара
Ребърково

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

2. Реконструкция и ремонт
на 4 улици в града и селата
на община Мездра през
2011 г.:

до м.12.
2011

- улица”Просвета” Мездра
- улица „Славейков” Мездра
- улица „Ком” Мездра
- улица ”Георги Димитров”
Оселна
- улица към гробищен парк
Очин дол
3. ОП ,,Регионално
развитие” – проект
,,Изграждане корекция на
р.,,Боденска бара"от ЖП
моста до детската градина гр.Мездра" – стойност
1 049 708 лв. Реализация
през 2011 година

4. ОП ”Околна среда” –
проект „Доизграждане на
канализационна мрежа и
изграждане на
пречиствателна станция за
отпадни води – Мездра” –
кандидатстване през 2011 г.

Селища и брой население от общината,
обслужвано от реконструирана четвъртокласна
пътна мрежа - 5 селища/ Лик, Ослен Криводол,
Боденец, Крапец и Ребърково/ , 1728 жители.
Дължина на ремонтираната улична мрежа в
населените места (км.) - 2.72 км/ ул.”Просвета”,
„Славейков” и „Ком” - в Мездра, ул.
„Г.Димитров”-– с. Оселна и улица към
гробищен парк в с. Очин дол/

до
м.12.
2011
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

Изпълнението на проекта стартира
03.06.2011 г. и ще приключи до 03.06.3012 г.

на

Дължина на изградена канализационна мрежа
(км.) - няма
Брой на населението,
канализационна мрежа - няма

до
м.12.
2011

обслужвано

от

Относителен дял на населението, обслужвано
от канализационна мрежа (%) -98% за град Мездра
и 59,6 % за общината
Инвестиции в канализационната мрежа
(лв.) - няма
Проектът е внесен

- Доизграждане на
канализация и
изграждане на ПСОВ гр.Мездра

Брой газифицирани общински обекти - няма
Саниране на общински сгради - няма
Рехабилитация на улично осветление (бр.)
-

подменени осветителни тела -

385 / от тях

новозакупени – 50/
- ремонтирани осветителни тела - 335 / окт тях
на място 20/
Дължина на изградена водопроводна мрежа (км.)
- 0.859 км с инвеститор В и К
Дължина на рехабилитирана водопроводна
мрежа (км.) - 1.989 км вод.отклонения и 0.799
км водопровод
Обем на изградени водоизточници (куб.м.) - няма
Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на
водоснабдителната мрежа (лв.); - 85 600 лв. /
инвестиция на В и К/
Брой
жители,
обслужвани
от
(рехабилитирани) водопроводни мрежи -

новите

2 344 / Горна Кремена, Върбешница,
Игнатица, Руска Бяла и частично Мездра/
5. Окомплектоване на ОП
„Чистота” с нова
почистваща техника
6. Дооборудване на
населението със съдове за
ТБО и техника за
поддържане на зелените
площи:
- закупуване на
малогабаритна техника за
озеленяване

- 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

до
м.12.
2011

Относителен дял на населението с режим
на водоползване (%) - няма
Относителен дял на населението с достъп до
водопровод (%) - 100%
Инвестиции
в
нова
техника
за
сметосъбиране - 2329 лв. За малогабаритна
техника / чистота, озеленяване/

до
м.12.
2011

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

до
м.12.
2011

Проектът е класиран, но чака финансиране
поради липса на средства по схемата

до м.12.
2011

Проектът е класиран, но чака финансиране
поради липса на средства по схемата

8.Кандидатстване с проект по
ОПРР-Приоритетна ос 1:
Устойчиво и интегрирано
градско развитие”; Операция
1.1.”Социална
инфраструктура” – Подкрепа
за създаване и промотиране
на иновативни културни
събития” – Проектът е с
работна заглавие „Free Fest:
Магията на Мездра”

9.. Ремонт на обекти от
образованието

10. През 2011 г. да се
оказва съдействие на
бизнеса за разкриване на
работни места на
територията на община
Мездра.

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 осигуряване на
контакти за
разширяване на
пазарите
- Създаване на гише за
предприемача
- Подпомагане функционирането на бизнесинкубатор в общината

до
м.12.
2011

Брой
ремонтирани
обекти
на
образованието,
здравеопазването,
социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности няма
Инвестиции в обекти на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, културата,
спорта и младежките дейности (лв.) - 258 066 лв. /
подготовка на проекти/

до
м.12.
2011

От 2006 г. в общината функционира Бизнес
инкубатор. В неговата сграда се помещават 9
производствени фирми и 2 офиса.
Брой създадени МСП, в резултат на
дейността на бизнес инкубатора
4
новопостъпили фирми през 2011 г.: / „Преслав
груп” – ЕООД – София – сервизно обслужване

на домакинска техника; „Дари-секюрити”-ООДМездра – сигнално-охранителни системи;
„Хидрокареколоджи-България” – ООД-Мездра –
производство на катализатори за икономия на
гориво за автомобили; „Алфакомерс-груп” –
ЕООД – София – производство на чувалиедрогабаритни/
Брой услуги, предоставени от бизнес
инкубатора на МСП
интернет-връзка;
консултации за проекти по европейски
програми

11. В края на 2011 г.
равнището на безработица
да се задържи на нивото от
края на 2010 г. – 12.43%.

- Функциониране на
звено към ОА за
специално съдействие
на инвеститори за
решававе на проблеми
от местна
компетентност

до
м.12.
2011

2. Стабилизиране и
нарастване на
заетостта чрез
развитие на местната
икономика
- Реализация на
национални и местни
програми за заетост

до м.12.
2011

Брой на МСП, на които общината е съдействала
за рекламиране на дейността и е осигурила
контакти за намиране на допълнителни пазари - 10
бр.
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.
Равнище на регистрираната безработица в
общината (%):
Към края на месец декември 2011г.
общия брой на регистрираните безработни
лица
е
1414
лица.
Равнището
на
безработицата е 14,93 %
-

Обявени работни места в ДБТ - 311

Започнали работа през 2011 г. със
съдействието на Дирекция „Бюро по труда” –
234 лица

Брой на участниците в програми за
временна заетост - 293 лица
- Повишаване
квалификацията и
преквалификация на
работната сила.

до м.12.
2011

68 безработни лица са обучени по
ОП”РЧР”, „Нов избор, реализация и развитие”
Операция „Развитие”, професия „Помощник
пътен строител” и „Градинар”.
85 заети лица от частни фирми и
самонаети лица са обучени по ОП”РЧР”, Схема
„Аз мога”
- по професии „Готвач”,
„Фризьорство”,
„Монтьор
на
автотранспортна техника”, „Чуждоезиково
обучение” и други.

-

12. През 2011 г. да
продължи отдаването на
земи от общинския
поземлен фонд за дълъг
период на ползване /над 10
години/, безвъзмездно или
на преференциални цени.

- Предоставяне на
подходящи общински
терени и/или сгради за
развитие на бизнеса
- 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
- Подпомагане
развитието на женското
предприемачество

до
м.12.
2011

Площ на предоставените терени за привличане
на инвеститори / развитие на производствена
дейност и търговия на МСП, земеделие (кв.м.; дка) –
през 2011 г. са продадени: 77.023 дка
земеделска земя в землищата на с. Ребърково и
с. Люти брод на „Нови енергии” – ООД – София;
6.541 дка земеделска земя в землището на с.
Старо село и с. Царевец на „Турбоген” ООД –
София;
- учредено е право на ползване за срок на
концесията на земеделска земя от 164.153 дка
в
землището
на
с.Върбешница
с
„Дионисомарбле България” ЕООД –София.
- през 2011 г. са обявени свободни терени с
обща площ 451.514 дка на територията на
община Мездра и селата – Зверино, Люти дол,
Игнатица, Брусен;
- предоставени са сечища за добив на
дървесина – общо добити 1858 метра кубични
дървесина в землищата на селата: Кален,
Върбешница, Дърманци, Боденец.

до
м.12.
2011

13. Разкриване на
професионални паралелки,
осигуряващи кадри за
бизнеса в общината.

В ПГ ”Алеко Константинов” – Мездра е
разкрита професия „ресторантьор” с две
специалности:
- кетъринг - 37 ученици
- производство и обслужване в заведения за
хранене и развлечение - 14 ученици

14. ОП „Регионално
развитие”- Операция 3.1.
„Подобряване на
туристическите атракции и
свързаната с тях
инфраструктура” Проект:
„Историята, културата и
природата – туристическите
атракции на община
Мездра”

14. Актуализация на
технически проект –
археологически проект
”Калето”-Мездра.
Проучване и проектиране –
консервация, реставрация,
експониране на крепостта
„Калето”

до
м.12.
2011

Сключен договор за реализиране на проекта на
стойност 3 977 489 лв. Стартира на 23.11.2011
г. и ще се реализира до 23.07.2013 г.
Създадени нови фирми в областта на туризма1 ”Кремена турс”ООД
Функциониране на професионално сдружение на
туристическите
фирмиСдружение
с
нестопанска
цел
“Искърско
дефиле”
–
с.Зверино; Сдружение “Ржана” – с.Игнатица.
Съвместно със сдружение „Искърско дефиле”
през май 2011 г. община Мездра организира
традиционния Национален фолклорен събор
„Де е българското

- Разнообразяване на
туристическото
предлагане
- Археологически и
туристически комплекс
“Калето” Мездра

- Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес
- 35
- Брой туристи - 1392
до
м.12.
2011

Реализирана е актуализацията на техническия
проект

Втора цел:
15. Разширяване системата
на социалния патронаж в
общината през 2011 г. с 5
нови обслужвани лица.
16. Разкриване на
обществена трапезария” Фонд ,,Социално
подпомагане” стойност
18 040
ОП ,,Човешки ресурси”проект ,,Подкрепа за достоен
живот” – стойност 170 988,32
лв. /през 2010 г. по проекта са
постъпили
–
600
лв.
Реализацията на проекта ще
бъде през 2011 г. и включва:
23 работни места за лични
асистенти I етап за периода –
10.01.2011 – 07.03.2012 г.; II етап
24
р.м.
от 10.03.2011
–
до07.03.2012 г.

17.

18. ОП,,Човешки ресурси” –
проект ,,Социални услуги за
достоен и независим живот в
Община Мездра” – стойност
197 160,70 лв. /през 2010 г. по
проекта са постъпили – 39 432
лв. Реализацията на проекта
започва в края на 2010 г. и ще
продължи през 2011 г
51
работни места за домашни
помощници
и
социални
асистенти от 05.01.2011 г./

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
година

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

м.12
2011

до
м.04
2011

до
м.12.
2011

до
м.12.
2011

Капацитет на Социалния патронаж - 215
потребители, към момента няма чакащи,
всички желаещи са обхванати. 100%; / 169
потребители през зимния период,
208
потребители през летния период за 2011 г/.
През месец октомври 2011 г. започна
изпълнението на III етап на проект ,,Разкриване
на обществена трапезария” – Фонд ,,Социално
подпомагане” – продължителност 7 месеца (до
30.04.2012 г.), през 2011 г. по проекта са получени
12 672 лв.
През изминалата година продължи и
изпълнението на още два проекта по ОП
,,Развитие на човешките ресурси”:
,,Подкрепа
за
достоен
живот”Алтернативи / 48 лични асистенти/ - за 2011 г.
по проекта са получени 139 579 лв.
През 2011 година. продължи изпълнението
на проекта ,,Социални услуги за достоен и
независим живот” по ОП ,, Развитие на
човешките ресурси”/ 52 домашни помощници и
социални асистенти/ – стойност 197 160.70 лв.
За 2011 г. по проекта са получени – 118 296 лв.
Същият приключи през месец януари 2012 година.

19. ОП ,,Човешки ресурси” –
проект ,,Нов избор – развитие
и реализация” – стойност
108 000 лв. / 30 работни места
за помощник пътен строител
от 01.03.2011 – до 01.03.2012 г./

20. Многофункционалната
спортна зала – да
продължи развитието на
проекта

до м.12.
2011

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

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.
2011

,,Нов избор – развитие и реализация” –
операция „Развитие” / 30 градинари и 30
помощник пътни строители/ - през 2011 г. по
проекта са получени 101 819 лв.

Продължаваща концесия за залата

до м.12.
2011
През 2011 г. няма инвестиции и нови площадки
за спорт и отдих

21. Реализиране на
Годишния план за
специализирано обучение
на Администрацията.

Трета цел:
Увеличаване на
капацитета на
общинската
администрация за
координиране на
институции,
проекти и програми
Приоритет 2:
Укрепване на
общинския капацитет
за подпомагане на
бизнеса и развитие на
местните

План за
развитие
на община
Мездра за
периода
2007 -2013
година

1. Подобряване на
общинския
управленски
капацитет
- Реализация на
програмата за
постоянно повишаване
квалификацията на
служ-телите от ОА и
общинските съветници

до м.12.
2011

до
м.03.
2011

партньорства
- 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

до
м.06
2011

до
м. 08
2011

до
м.11.
2011

Поради липсата на средства за обучение,
през 2011 г. плановото обучение към ИПА не се
реализира/ никакви средства не бяха преведени за
обучение от Министерство на финансите/. През
годината се ориентирахме към участие в обучения
по покана и някои
за сметка на различни
институции.
Общо 12 общински служители са
участвали в различни форми на обучение приз 2011
г. на стойност - 3428.00 лв.
В периода януари-март 2011 г. екипът на
общинската
администрация/
съвместно
с
контрольори и преброители/ успешно реализира
преброяването на населението и жилищния фонд на
територията на община Мездра.
През м.юни 2011 г. община Мездра на
контролен одит защити успешно сертифицираната
интегрирана система за управление от
SGS –
България,
съгласно
изискванията
на
три
международни стандарта ISO 9001:2008 Системи за
управление на качество, 14001:2004 Системи за
управление на околната среда и Спецификацията
OHSAS 18001:2007
Системи за управление на
здравословните и безопасни условия на труд.
През м. август 2011 г. от Института за
управление на програми и проекти беше изготвен
Доклад за междинна оценка на Общинския план за
развитие на община Мездра 2007-2013 г. В
подготовката на аналитичната част на доклада
участие взеха служители от администрацията.
Докладът е публикуван на Интернет-страницата на
община Мездра – www.mezdra.bg .
В
периода
август-ноември
2011
г.
представителите на общинската администрация,
включени
в
комисията
по
организационнотехническата подготовка на президентските и
местните избори, съвместно с Общинската
избирателна комисия организираха провеждането на
изборите на територията на общината.

22. Активизиране работата
на Общинския експертен
съвет по програмиране,
подготовка и изпълнение
на проекти

- Разработване на
обищинска
инвестиционна
политика

23. Организиране на
обучение за управление на
проекти по Оперативните
програми.
24. Реализиране на План за
ефективно и прозрачно
управление на Община
Мездра за 2011 г.
25. Преструктуриране на
обществените съвети в
община Мездра.

26. По-активна работа през
2011 г. на Обществения
съвет за противодействие
на корупцията.
27. 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.
2011

През 2011 г. са проведени две заседания на
Общинския експертен съвет по програмиране,
подготовка и изпълнение на проекти.

до
м. 12
2011

Двама общински служители са обучени през
годината за управление на проекти по ОПРР

до
м. 12
2011

Реализиран План за ефективно и прозрачно
управление на Община Мездра за 2011 г.

до
м. 12
2011

През 2011 година са проведени 14 заседания
на обществено-консултативни съвети, които
са обсъдили 29 въпроса.
Брой привлечени хора, които активно
участват в обществените съвети - 52

до
м. 12
2011

Няма проведени заседания на Обществения
съвет за проитоводействие на корупцията.

до
м. 12
2011

Брой на проектите, осъществени от общината
в партньорство с неправителствени организации
от страната / два – домашни помощници и
социални асистенти и обществена трапезария/
Брой на неправителствените организации,
привлечени
от
общината
за
съвместно
осъществяване на социални дейности – една
организация ЕТ „Любомир Мишев КИМ 96”
с.Игнатица;

28. Кандидатстване по
ОПРР: „Социална
инфраструктура” –
схема”Подкрепа за
деинституционализация на
социални институции,
предлагащи услуги за деца
в риск” – проект за ДДМУИ Мездра

22.02.2012 г.
Мездра

до
м. 12
2011

Подписан договор за реализиране на
проекта
,,Община Мездра в подкрепа за
деинституционализация
на
социални
институции, предлагащи услуги за деца в риск
чрез изграждане на два Центъра
за
настаняване от семеен тип и две Защитени
жилища” – стойност 2 008 343,88 лв.

Изготвил:
Нина Данколова
Секретар на община Мездра

