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ОБЩИНА МЕЗДРА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Мездра
/ 2007 – 2013 година/

Изпълнение на Общинския план за развитие през
2007 година

февруари 2008 г.

Съгласно възприетите приоритети и мерки в плана за развитие на община Мездра, се
предлагат следните основни показатели за мониторинг и оценка:
Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на инфраструктурата, създаваща
условия за функциониране на бизнеса и за живот на местното население
Мярка 1. Изграждане, поддържане и развитие на инфраструктурата


Дължина на реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км., хил.кв.м.); - 3.06
км



Инвестиции в пътната мрежа (лв); - 256 898 лв.



Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа; -4 селища , 656 жители



Дължина на изградена канализационна мрежа (км.); - 0.14 км



Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа; 14896



Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%); 98% за град Мездра и 59,6 % за общината



Инвестиции в канализационната мрежа (лв.); 10102 лв.



Дължина на изградена водопроводна мрежа (км.); - няма



Дължина на рехабилитирана водопроводна
вод.отклонения и 2.806 км водопровод



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



Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.);
-364140 лв.



Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи; 14811



Относителен дял на населението с режим на водоползване (%); няма



Относителен дял на населението с достъп до водопровод (%); 100%



Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места (км.); 5,99 км



Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности; -10 бр.



Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, спорта и младежките дейности (лв.); 2 557 536 лв.



Брой газифицирани общински обекти; 3 бр.



Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.); няма



Дължина на укрепени речни корита (м.). -694 м



Текущ ремонт на улично осветление / бр./ - подменени 200 бр. осветителни
тела в населените места/ тип „ДЕН” – 36 W /; ремонтирани – 150
осветителни тела

мрежа

(км.);

-0.99км

Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата


Разработена система за транспортно обслужване на училищната мрежа:
Транспортното обслужване на училищната мрежа се осъществява с
предоставените от МОН на община Мездра ученически автобуси и от
транспортни фирми, с които общината е сключила договори за обществен
превоз на пътници.
С предоставените ученически автобуси се извършва превоз на ученици,
както следва:
1. Автобус с рег. № СА 25 66 ВТ / 11 + 1 места/ извършва превоз на ученици
от с.Люти брод до учебните заведения в гр. Мездра.
2. Автобус рег. № СА 65 87 ВТ / 16 местен/ извършва превоз на ученици от с.
Крета до учебните заведения в Мездра.
3. Автобус рег. № С 94 55 ХТ / 27 + 1 места/ извършва превоз на ученици от
населени места Ослен Криводол и Дърманци до учебните завадения в гр.
Мездра.
4. Автобус рег. № СА 93 88 ВС / 31 местен/ извършва превоз на ученици от с.
Долна Кремена и с. Горна Кремена до учебните завадения в гр. Мездра.
5. Автобус рег. № СА 21 70 АВ / 15 + 1 места/ извършва превоз на ученици от
населени места Дърманци, Долна Кремена и Ослен Криводол до учебните
заведения в гр. Мездра.
Схемата за превоз на ученици с предоставените ученически автобуси е
съобразена с броя на пътуващите ученици от населените места до
учебните завадения в гр. Мездра, капацитета на предоставените автобуси,
възможността за тяхното техническо поддържане и експлоатация, както
и поставяне на фирмите – превозвачи в равностойно положение.
Фирмите – превозвачи, които извършват превоз на ученици, съгласно
общинската транспортна схема са:
1. „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД извършва превоз на ученици от
населени места Типченица, Ребърково, Цаконица, Кален, Горна Бешовица и
Боденец до учебните заведения в Мездра.
2. „Цветина” – ООД гр. Мездра извършва превоз на ученици от населени
места Старо село, Царевец, Брусен, Върбешница, Крапец, Моравица и Руска
Бяла, до учебните заведения в гр. Мездра и с. Върбешница/ от с.Крапец/.
3. ЕТ „Пеци Митков” – гара Лакатник извършва превоз на ученици от
Осеновлаг, Зли дол, Габровница, Оселна, Люти брод, Еленов дол и Оплетня
до ОУ „Хаджи Димитър” – Елисейна.
От Игнатица, Очин дол, Елисейна, Оселна, Левище, Зли дол, Ребърково и
Люти брод се извозват учащите до СОУ”Климент Охридски” – Зверино.
С разработените и действащи схеми е осигурено пълно обхващане на всички
пътуващи ученици.



Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината:



Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД



„Цветина” – ООД



ЕТ „Пеци Митков” – гара Лакатник



ЕТ „ ДИПС” - Етрополе



„Етроволан” АД – Етрополе



„Роман Автотранспорт” – ЕООД – Роман



„Автобусни превози-98” АД – Враца
С първите три фирми община Мездра има сключени договори за обществен
превоз на пътници



Брой транспортни връзки (в денонощието) между Мездра и Враца, Мездра и
София:
1. Брой автобусни връзки
1.1. Мездра – Враца /Враца – Мездра/ - средно 16 бр., но варират в
зависимост от сезона.
1.2. Мездра – София – 2 бр.
2. Брой транспортни връзки с ж.п. транспорт
2.1. Мездра – София – 17 бр.
2.2. Мездра – Враца - 11 бр.



Брой транспортни връзки (в денонощието) между населените места и общинския
център.
Броят на транспортните връзки между населените места и общинския
център е различен в работните дни и почивните дни, както и в учебно и
неучебно време. За всички населени места е осигурена транспортна връзка с
общинския център, като за някои селища същата не е пряка, т.е. налага се
смяна на превозно средство. Такива са селищата Очин дол, Зли дол,
Игнатица и Оселна.



Брой училища на едно селище
функциониращи училища/:

- 0.36 / 28 населени места, с 10

Общински училища
1.СОУ Иван Вазов – гр.Мездра
2.СОУ Св.Кл.Охридски – с.Зверино
3.ОУ Хр.Ботев – гр.Мездра
4.ОУ Св.Св.Кирил и Методий – гр.Мездра
5.ОУ Васил Кънчов – с.Моравица
6.ОУ Хр.Ботев – с.Върбешница
7.ОУ Х.Димитър – с.Елисейна
Държавни училища
8.ПГ по МСС
9.ПГ “ Алеко Константинов “
10.
СПИ “ Св. Климент Охридски “ с. Лик


Брой ученици в едно училище – 212,7



Разходи за издръжка на един ученик - 256,32 лв.



Персонал на един ученик - 0.14



Брой селища, без здравни заведения – 27 населени места



Брой население, обслужвано от едно здравно заведение – 24645 жители

Приоритет 2: Укрепване на общинския капацитет за управление на средствата от
европейските фондове, подпомагане на бизнеса и развитие на местните
партньорства
Мярка 1. Подобряване на общинския управленски капацитет

През м.септември 2007 г. община Мездра защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS – България,
съгласно изискванията на три международни стандарта ISO 9001:2000
Системи за управление на качество, 14001:2004 Системи за управление на
околната среда и Спецификацията OHSAS 18001:1999 Системи за
управление на здравословните и безопасни условия на труд.

През м.март 2007 г. Община Мездра получи сертификат от
Фондацията за реформа в местното самоуправление / ФРМС / „Община,
готова за бизнес”, с валидност до март 2009 г.

През м. септември 2007 г. приключи проект за пилотно въвеждане на
програмно бюджетиране в община Мездра по туининг – проекта между
Министерствата на финансите на РБългария и Кралство Холандия
BG/2004/IB/FI/7 „Подобряване на бюджетния процес в България”.

През м. март 2007 г. стартира проект „Добро управление и
организационна култура на местната власт в България”, финансиран по
програма МАТРА на Кралство Холандия. Община Мездра е една от десетте
пилотни общини. Проектът ще се реализира до фев. 2009 г.


Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване
квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските
съветници: През м.януари 2008 г. е разработен Годишен план за обучение на
служителите от общинската администрация към ИПАЕИ през 2008 г./
след попълване от всеки служител на Личен план за обучение и на база
предвидения размер на финансовите средства за специализирано обучение
от МДААР/. В Плана са предвидени за обучение: 17 служители от
администрацията, на стойност 3830.00 лв..



Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и
общински съветници: 41 общински служители /някои са взели участие в 2 и
повече обучения/ са участвали през годината в курсове и семинари към
ИПАЕИ и др. институции; обща сума за обучението: 7358.00 лв.; 14
общински служители и 1 общински съветник завършиха курс по английски
език за напреднали; 26 общински служители успешно положиха изпит за
международния компютърен сертификат IT card / 16 получиха
сертификата, останалите 10 ще го получат тази година/. 12 общински
съветници/ някои са взели участие в повече от едно обучение/ през 2007 г. са
преминали обучение.



Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от
фондовете на ЕС; 10 общински служители през 2007 г. са преминали
обучение по управление на средствата от фондовете на ЕС /Европейски
фонд за регионално развитие, Кохезионен, Европейски социален фонд/



Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС)
1.Реконструкция път IV- 16104 Зверино-Игнатица
От км 7+525 до км 10+730 и път IV- 16104 ЗвериноОселна от км 0+000 до км 1+805
1 551 029лв.

САПАРД

2.Асфалтова настилка на ул.”Г.Генов” с.Долна
Кремена, ул.”Г.Димитров” с.Дърманци и ул.”3 юни”
С Люти брод
108 652лв. САПАРД
3.Дом за възрастни хора с увреждания Мездра -

256 193 лв.

СИФ

4.Корекция р.Моравишка II етап Мездра -

905 500 лв. ПУДООС

5.Възстановяване и предотвратяване на щети от бедствия – 4 обекта,
522 634 лв.
6. “ Старт в кариерата” -

4 228 лв. от АЗ

7. “ От социални помощи към осигуряване на заетост” - 203 041 лв.
8. “Помощ за пенсиониране” - 62 761 лв.
9. “Заетост и професионално обучение на хора с увреждания” – 4 642 лв.
10. “Асистенти на хора с увреждания” – 22 664 лв.


Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) – 5 897 960 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 съветници; 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. Поради новия мандат
на Общинския съвет 2007-2011 г. са налага актуализация на Групата за
наблюдение на общинския план



Честота на докладите на звеното за мониторинг; - годишни; изготвени са
Доклади за изпълнение на общинската стратегия през 2005 г. и 2006 г.



Предприети мерки, в резултат на мониторинга; няма



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.



Брой нормативни документи на общината, в които са включени преференции за
бизнеса: Програма за запазване и разширяване на бизнеса / 2006 г.-2007 г./
Общински преференции за осъществяване на инвестиционна дейност на

територията на община Мездра; Стратегия за икономическо развитие на
Община Мездра за периода 2007 – 2015 г.
Мярка 2. Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и
национално равнище


Брой на създадените обществени и консултативни съвети в помощ на
общинската администрация: общинската администрация; ;
6
Обществен съвет „Икономика, околна
инфраструктурата” - на практика не работи

среда

и

развитие

на

Обществен съвет „Образование и работа с младите хора” – не е работил
през 2007 г.
Обществен съвет „Изкуство, култура и историческо наследство” –
проведени 4 заседания
Обществен съвет „Здравеопазване и здравна култура” – не работи
Обществен съвет за социално подпомагане – 4 заседания, проведени през
2007 г.
Консултативен съвет по туризъм / провел е 2 заседания през годината/


Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети; 58



Брой на проектите, осъществени от
неправителствени организации от страната;



Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно
осъществяване на социални дейности - няма / изключение – Червен кръст/



Брой на населението получило социални услуги, предоставени съвместно от
общината и неправителствени организации - няма



Дял на социалните услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички
местни социални услуги - няма

общината

в

партньорство

с

Приоритет 3: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната
конкурентноспособност
Мярка 1. Подпомагане развитието на предприемачеството и на чуждестранните
инвестиции


Открито гише за предприемача: функционира още от ноември 2002 г. с
откриването на Центъра за услуги и информация на гражданите. Извършва
консултации и някои услуги на бизнеса/ свързани с разрешителните
режими/; клиентите попълват анкетни карти за удовлетвореността от
услугите



Функциониращ бизнес инкубатор в общината от 2006 г. в общината
функционира Бизнес инкубатор

Бизнес инкубатор – Мездра” не е предназначен за определен бизнес. Целеви
клиенти са стартиращи микро и малки фирми. Допускат се, както старитащи,
така и работещи фирми с потенциал за растеж. Фирми упражняват нееднородни
дейности в рамките на една сграда, като с приоритет са фирми от леката
промишленост ( шивашка, хранително – вкусова ), офиси за услуги ( инженеринг,
застрахователно дело, обучения и квалификации ), търговия на едро и т.н. Търсят

се възможности за подпомагане на фирми извън територията на БИ, които да
използват в бъдеще пакета от услуги, т.нар. виртуален БИ.
В настоящия момент фирмите – наематели в БИ – Мездра са 10 (шивашка
дейност – 4; офиси – 3; складове на едро – 2; обучение – 1) разположени на около
1100 кв. м.
Заетата площ от фирмите е 75 – 80%, което е много добър показател за
дейността на дружеството.


Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора; 2



Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП;

Независимо, че сградата на БИ – Мездра е комуникационно осигурена –
наемателите имат възможност да ползват телефон, факс и интернет, офис
услуги не се предлагат поради липса на необходимото оборудване. За повишаване
качеството на необходимите пакет от услуги и тяхното увеличаване е
необходимо закупуване на съвременно офис – оборудване
( офис – техника и
офис – обзавеждане ). Необходимо е изграждане на асансьор за наемателите;
изграждане на съоръжения за лица с увреждания, както и довършителни работи
върху сградата ( най – вече покрива! ).
Дружеството съвместно с Община Мездра трябва да намерят пътища и
източници на финансиране за цялостното доизграждане на материалната база и
закупуване на необходимото оборудване. Това ще даде възможност дружеството
да разшири дейността си, като увеличи пакета от услуги, с предоставяне на
качествени офис – услуги, както и предоставяне на зали за провеждане на
семинари, обучения, конференции и др.
 Брой на МСП, на които общината е съдействала за рекламиране на дейността и е
осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари: 15 / чрез Асоциация
„Хемус-Запад” е организиран семинар за малки и средни предприятия и
земеделски стопани на тема: Финансови инструменти на европейските
фондове за финансиране на общински, бизнес и земеделски проекти/. На
семинара присъстват МСП от общините, членуващи в Асоциацията. 18
фирми от общината взеха участие в три семинара, организирани съвместно
от „Прайм консултинг”-ООД-София по проект „Планиране на местното
икономическо развитие.


Функциониращо звено към общинската администрация за специално съдействие
за решаване на проблеми от местна компетентност, свързани с чуждестранните
инвестиции: на този етап няма създадено такова звено, но функциите се
изпълняват от ст.експерт ”Икономическо развитие” и Дирекция „ТСУ и
ОбС”

Мярка 2. Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната
икономика


Брой на регистрираните смесени предприятия: няма данни



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



Брой на работните места в регистрираните смесени предприятия; -



Брой реализирани публично-частни партнъорства;
1. Проект по Програма ФАР за ПЧП за развитието на Архитектурен
комплекс „Калето” – 35 293 лв. / проектът продължава и през 2008 г./

2. Проект „Планиране на местното икономическо развитие” – в
партньорство с НПО – „Прайм консултинг”- ООД - София, финансиран
от Световната банка, в партньорство с Агенцията по заетост.
Проектът приключи с разработване на Стратегия за икономическо
развитие на община Мездра 2007-2015 г./ приета от ОбС - Мездра и
Комуникационна стратегия на община Мездра
3. Проект по програма „Интеррек 3С”, в партньорство с Областна
администрация, Търговско-промишлена палата и партньори от 8
страни за „Обмяна на добри практики в сферата на туризма и
устойчивото развитие”
4. Партньорство с Корпус на мира – САЩ – за доброволец по програма
„Местно и организационно развитие”- реализиран проект в СОУ”Иван
Вазов”-Мездра – „Училищен фитнес и здравен център”, финансиран от
ААМР – 2777 щ.д.
5. 18 спечелени проекта на общинските училища пред Министерство на
образованието и науката, в партньорство и със съдействието на
община Мездра
6. 15 спечелени проекта от читалищата в общината пред Министерство
на културата в партньорство с община Мездра


Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини;
Проект „Мездра и Маммола – ново партньорство в разширена Европа” ,
с община Маммола, Италия
- 94 664 лв. / проектът приключи през
2007 г. с подписването на споразумение за сътрудничество между двете
общини



Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини и НПО (.лв). 129 957 лв. / сумата по тези проекти е включена и в
обща сума на Привлечени в общината средства/



Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и
търговия на МСП (дка.); 30 дка земеделска земя Руска Бяла продадена за
изграждане на еко-ферма за биволи; 5.8 дка общински терен и сграда/бившо
общежитие/ в с. Люти дол – за Дом за възрастни хора; 5.8 дка зад
Хлибозавода в Мездра – за магазини; 1.39 дка в Зверино – за басейн



Брой на създадената или подобрена леглова база - няма



Брой на нововъведени/модернизирани хотели - няма



Брой на създадените/подобрени атракции – Комплекс “ Дядо Йоцо гледа “,
Екопътека “ Горски свят “, Комплекс “ Калето “



Създадени нови фирми в областта на туризма – 2 броя



Функциониране на професионално сдружение на туристическите фирми;
Сдружение с нестопанска цел ”Искърско дефиле” – с.Зверино
Сдружение „Ржана” – с.Игнатица
Сдружение с нестопанска цел – АО „Хемус – Запад” – гр. Мездра

Сдружение „Икономическо развитие на община Мездра”


Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес – 132 броя /управители и
персонал на фирми от туристическия бизнес/



Брой туристи – 1165 броя



Брой реализирани от туристите нощувки в общината – 2570 броя



Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия
бизнес - няма



Брой на организирани конференции/ изложения - няма



Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината през 2007
(лв.): 2 466 000 лв.
/”Хемус-М” – АД, „Венус-Марбле Груп” – ЕАД,
„Марколана-България” – ООД, „Евро Дринкс” АД/



Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общината; през
2007 г. няма такива



Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на
общината (лв.): 7 407 897 лв.



Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции
(кв.м.); 562.690 дка при с. Долна Кремена – за оранжерийно-енергиен
комплекс/ с холандско участие/



равнище на регистрираната безработица в общината (%);
- 11,70 % в края 2007 година





Брой на участниците в програми за временна заетост;
-

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 348 лица

-

НП ”Асистенти на хора с увреждания” – 95 лица

-

НП „Старт на кариерата” – 2 лица

-

НП „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”
– 15 лица

-

НП „Помощ за пенсиониране” – 3 лица

-

Програма “ Кредит без лихва за хора с увреждания “ – 1 лице

-

Програма “В подкрепа на майчинството “ – 1 лице

-

Проект “ Оптимизъм “ – 4 лица

-

Проект “ Активни услуги на пазара на труда “ – 20 лица

-

Други програми, които се реализират чрез партньорството на ДБТ – 12
лица

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



Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация.
– 136 лица

Приоритет 4: Подобряване на непосредствената жизнена среда и на условията за
живот на населението в общината
Мярка 1. Увеличаване на обхвата и качеството на публичните услуги


Дял на обслужваните от ДСП самотни стари хора от всички нуждаещи се;
- 80 % от всички нуждаещи се




Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
- 95,1 %
Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги не разполагаме с такава информация



Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ – в
училища с прием - 77 / 35% /; Във ВУЗ - 27 / 18%/



Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици - 99 %
за ученици; 18 % за студенти



Коефициент на записване в училище (%); - 99.57%



Брой вакантни места за учители - няма



Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество;
През 2007 г. 18444 граждани за посетили Центъра за услуги и
информация на гражданите. Средно-месечна посещаемост – 1537 граждани,
средно-дневна посещаемост – 73 граждани. В електронната деловодна
система са заведени 8283 документи. В общината са постъпили 121 жалби/
с 54 по-малко от 2006 г./, но нито една от тях не се отнася до качеството
на административното обслужване. Общо 48 граждани през 2007 г. са
попълнили анкета за удовлетвореността от качеството на услугите. Няма
недоволни от обслужването граждани. З2 представители на бизнеса и
граждани са попълнили анкетни карти на Гише на предприемача.



Брой жители на една лекарска практика в населеното място, в т.ч. в селата2240 жители на една лекарска практика



Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата – 2 лекарски
практики

Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих


Брой изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих; Една площадка в
гр. Мездра на ул.”Ал.Стамболийски” – от „Екопак”



Брой изградени кътове за отдих в красиви местности; няма



Инвестиции за реконструкция и развитие на общинската база за спорт и отдих
(за изграждане на спортна зала в гр. Мездра – през 2007 г. е вложена сумата
2 256 616 лв.). / сумата по тези проекти е включена и в обща сума на
Привлечени в общината средства/

На база изготвения анализ през 2007 г. от общинската администрация групата за
наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-2013 г. направи следните
изводи:

1.

Много усилия са положени от общинската администрация за
реализираните големи инфраструктурни
проекти и
привлечените в общината средства от 5 897 960 лв.

2.

През 2007 г. общинската администрация реализира и започна
работа по редица проекти с НПО, включително и
международни./ с Италия и Холандия/

3.

Значителни са усилията по намаляване безработицата и
стабилизиране и нарастване на заетостта в общината, чрез
включване в различните национални програми.
Обръща се голямо внимание през годината на планирането и
провеждането на качествено обучение на общински служители
и общински съветници./ в т. ч. и по инструментите за
финансиране на ЕС/.
Бяха положени усилия за: приемане на общински преференции
за осъществяване на инвестиционна дейност на територията на
община Мездра, приемане на Стратегия за икономическо
развитие на Община Мездра за периода 2007 – 2015 г.

4.

5.

6.

През м.март 2007 г. Община Мездра получи сертификат от
Фондацията за реформа в местното самоуправление / ФРМС /
„Община, готова за бизнес”, с валидност до март 2009 г.

7.

През м.септември 2007 г. община Мездра защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS –
България, съгласно изискванията на три международни
стандарта.
Стабилен е броят на гражданите, ползващи административни
услуги в Центъра за услуги и информация. Подобрява се
качеството на услугите. Проучва се мнението на потребителите
на услуги.
Активизира се работата на някои от обществените и
консултативни съвети, но и не функционират два от
създадените Обществени съвети: “Икономика, околна среда и
развитие на инфраструктурата” и “Здравеопазване и здравна
култура”, което налага преосмисляне на техните функции.
През 2007 г. е извършена значителна по обхват подготвителна
работа за инвестиционните намерения на общината до 2013 г.,
за кандидатстване по ОП “Регионално развитие”, ОП “Околна
среда” и Националната програма за развитие на селските
райони

8.

9.

10.

Препоръки:
1. Да се предприемат мерки за активизиране работата на обществените
и консултативни съвети.
2. Да се активизира работата с неправителствените организации.
Групата за наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 20072013 г. предлага на Общински съвет – град Мездра да приеме изготвения доклад
за изпълнение на Плана за развитие на община Мездра през 2007 г.

