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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 2012 година

февруари 2013 г.
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Годишният доклад е изготвен съгласно възприетите приоритети и мерки в Плана
за развитие на община Мездра / 2007 - 2013 г./ и предложените в Раздел V. Мониторинг
и оценка основни показатели:
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.) - 2.685
км
Инвестиции в пътната мрежа (лв) - 242 600 лв.
Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа - 3 113 /жители на 6 селища/Зверино, Оселна,
Зли дол, Ослен Криводол, Лик, Дърманци/
Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) - няма
Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа; - няма
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.) - 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.
Обем на изградени водоизточници (куб.м.) - няма
Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.)
- 36 746 лв. / инвестиция на В и К/
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
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.) - 0.988 /км/
- на стойност - 124 600 лв.
гр.Мездра - ул.”Ком” , с. Моравица - ул.
„Георги Димитров „ с.Зверино - ул. „Георги Димитров”, с.Върбешница - ул.
„Георги Димитров” и с. Игнатица - площад
Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности - „Терапевтична
работилница” Мездра
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Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, спорта и младежките дейности (лв.) - 106 447,00лв /ТР/
Брой газифицирани общински обекти - няма
Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.) - 8 422,00
лв.- за храсторези и контейнеровоз / чистота, озеленяване/
Дължина на укрепени речни корита (м.) - няма
Саниране на общински сгради - няма
Рехабилитация на улично осветление (бр.) - 453 бр. в т.ч. подменени и
ремонтирани осветителни тела; новозакупени - няма
Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата
Разработена система за транспортно обслужване на училищната мрежа
Превозът на учениците до 16 – годишна възраст в по-голямата част се
осъществява с предоставените от МОН на община Мездра 6 броя автобуси.
Транспортното обслужване се организира от общината , като автобусите
не са прехвърлени на училищата , а потдържането и експлоатацията се
осъществява от Об П “Чистота “ Мездра.
ЕТ “Цветина – Цветан Георгиев Тодоров” извършва превози на учащи до
средищните училища от населениместа с. Брусен , с. Царевец , с. Старо село
, с. Боденец , с. Крапец , с. Върбешница , с. Моравица , с. Руска бяла , с.
Дърманци , с. Ослен Криводол и с. Лик.
“ Цецо Транс – 63 “ ЕООД извършва превози на учащи от населени места с.
Игнатица , с. Оселна и с. Зли дол.
“ Мездра – Автотранспорт – 2003 “ ЕООД извършва превози на учащи до 16
– годишна възраст от населени места с. Ребърково , с. Кален , с. Горна
Бешовица , с. Цаконица , с. Люти брод , а над 16-годишна възраст и от с.
Типченица , с. Люти дол , с. Долна Кремена и с. Горна Кремена.
Об П “ Чистота “ с предоставените от МОН автобуси извършва превоз на
учащи до 16 годишна възраст от населениместа с. Очин дол , с. Елисейна , с.
Габровница , с. Еленов дол , Червени дол , с. Типченица , с. Люти дол , с.
Долна Кремена , с. Горна Кремена и с. Крета .
Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината
Община Мездра има сключени договори за транспортно обслужване на
населението с автобуси , с фирмите :
-

ЕТ “ Цветина – Цветан Георгиев Тодоров “
“ Мездра – Автотранспорт – 2003 “ ЕООД (договорът е изтекъл , но е
възложено за изпълнение до провеждане на конкурс )
- “ Цецо Транс – 63 “ ЕООД ( възложено до провеждане на конкурс )
Транспортното обслужване на населението от общината се извършва и от
преминаващи автобуси на фирмите :
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-

“ Автобусни превози -98“ АД Враца
ЕТ “ Томи Тома Копривски “ гр. Враца
Дружество по ЗЗД “ Етротранс 2010 “ гр. Етрополе
“ Роман Автотранспорт “ ЕООД
ЕТ “ Пламидан – Слави Друмев “ с. Бърдарски геран

Брой транспортни връзки (в денонощието) между Мездра и Враца, Мездра и
София
Транспортното обслужване на населението между гр. Мездра и гр. София се
осъществява изцяло посредством ж. п. транспорта. В това направление се
движат 8 бр. пътнически влакове и 8 бр. бързи влакове.
По направление гр. Мездра – гр. Враца се движат 8 бр. пътнически и 2 бр.
бързи влакове.
Автобусни курсове се изпълняват от “Автобусни превози -98” Враца –
средно 3 бр. на ден и от ЕТ “ Цветина – Цветан Георгиев Тодоров “ – 15 бр
средно на ден ( от понеделник до петък ) и средно-дневно по 8 бр. през
почивните дни.
Брой транспортни връзки (в денонощието) между населените места и общинския
център
Седно – дневно от понеделник до петък (в работни дни ) транспортните
връзки от населените места до общински център са 3 бр. , а в почивни дни 2
бр.
Броят на автобусните курсове е в зависимост от броя на дните през
отделните месеци и работните дни за месеца .
За месец декември 2012 год. фирмите превозвачи са изпълнили автобусни
курсове между общински център и съответните населени места по обслужваните
автобусни линии , както следва :
-

ЕТ “ Цветина – Цветан Георгиев Тодоров “ – 635 бр. курсове
“Мездра-Автотранспорт – 2003 “ ЕООД – 289 БР.
“ Автобусни превози – 98 “ АД Враца - 96 бр.
“ Етротранс 2010 “ – 62 бр.
ЕТ “ Томи Тома Копривски “ – 26 бр.
“ Роман Автотранспорт “ ЕООД – 10 бр.
ЕТ “ Пламидан – Слави Друмев “ 60 бр.
“ Цецо Транс – 63 “ ЕООД – 5 бр.

Брой училища на едно селище – 0.32/ 28 населени места – 9 училища/
Общински училища
1.СОУ ”Иван Вазов” - гр.Мездра
2.СОУ „Св.Кл.Охридски”- с.Зверино
3.ОУ Хр.Ботев - гр.Мездра
4

4.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Мездра
5.ОУ „Васил Кънчов” - с.Моравица
6.ОУ” Х.Димитър” - с.Елисейна
7.ПГ “ Алеко Константинов “- Мездра
8.ПГ по МСС – Мездра
Държавни училища
9. СПИ “ Св. Климент Охридски “ с. Лик – не функционира / официално не е
закрит/
Брой ученици в едно училище - 219 / увеличение средно с 19 ученици, в
сравнение с 2011 г. – поради преминаване на ПГ по МСС от държавно в
общинско училище/
Разходи за издръжка на един ученик - 1 645 лв./ повишение със 154 лв. на
ученик/
Персонал на един ученик - 0.135
Брой селища, без здравни заведения - всички села в общината
Брой население, обслужвано от едно здравно заведение - 22 952 жители / по
постоянен адрес/
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.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;
През
м.януари 2012 г. е разработен Годишен план за обучение на
служителите от общинската администрация към Институт за публична
администрация / ИПА/ за 2012 г./ и към НСОРБ. В Плана са предвидени за
обучение: 8 служители от администрацията, на стойност 1140.00 лв.
сумата е само за такса обучение//. 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

5

Забележка: поради липсата на средства за обучение, през 2012 г. плановото
обучение към ИПА не се реализира, с изключение на един курс – платен от
общинската администрация/ 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, особено НСОРБ. Общо 20 общински служители и 3
общински съветници са участвали в различни форми на обучение приз 2012
г. на стойност - 6724.95 лв.
На 4 октомври 2012 г. е проведено еднодневно обучение на 20 старши
специалисти „АОН” по Закона за гражданска регистрация и новите
Наредби към него.
Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от
фондовете на ЕС - трима
Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС) - ОП ,,Регионално развитие”- проект – ,,Община Мездра с енергийно
ефективна образователна инфраструктура" стойност
891 730,89 лв.
- ОП ,,Човешки ресурси ” – ,,Помощ в дома” – на стойност 204 304,20
лв.
Проектът е с продължителност 15 месеца и стартира през месец
февруари 2013 год.
ОП ,,Околна среда” – проект ,,Доизграждане на канализационна
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води" –
стойност 19 458 096,70 лв.
През 2012 год. започна изпълнението на проекта ,, Създаване на
условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за
устойчиво развитие на община Мездра” по ОП ,, ,,Административен
капацитет" мярка 1.3 – стойност 283 625,00 лв. Същият продължава и
през 2013 год.
През изминалата година продължи и изпълнението на още 2 проекта по
ОП ,, Човешки ресурси”-

,,Нов избор – развитие и рализация” на стойност 481 473,13 лв.
,,Подкрепа за достоен живот” на стойност 444 816,43 лв.
И двата проекта продължават и през 2013 год.

През месец октомври 2012 год. започна изпълнението на IV етап на
проект ,,Разкриване на обществена трапезария” – Фонд ,,Социално
подпомагане” – продължителност 7 месеца (до 30.04.2013 г.), стойност 29
304 лв.
През изминалата 2012 год. продължи изпълнението на следните
проекти по ОП ,,Регионално развитие”:
Проект ,,Историята, културата и природата - туристическите
атракции на община Мездра" – на стойност 3 977 489,00 лв.
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- Проект ,,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" – на
стойност 2 008 343,88 лв.
Приключи изпълнението на проект ,,Изграждане корекция на р.
Боденска бара" от ж.п. моста до детската градина" също по ОП
,,Регионално развитие” – на стойност 885 872,31 лв.
Приключи изпълнението и на проект ,,Създаване на трудотерапевтична
работилница за деца и младежи с увреждания" финансиран от Механизъм
за координация на управлението на предоставента безвъзмездна помощ за
структурни реформи от Японска страна на стойност 124 443,26 лв.
През изминалата 2012 година общинската администрация подготви
и кандидатства със следните проекти:
-

,,Разширяване и увеличаване капацитета на Дом за стари хора Мездра" 408 310 лв. по Програма „Красива България” на МТСП – не е одобрен
Проекти в сфера ,,Образование” - Община Мездра:

-

-

През 2012 год. ПГ ,,Алеко Константинов” и Професионална гимназия по
механизация на селско стопанство работиха по проект ,,УСПЕХ” на
бюджетна линия ,,Да направим училището привлекателно за младите
хора” по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” – усвоени средства 26 172
лв.
По секторна програма ,,Коменски” на програмата ,,Учене през целия
живот”, финасирана от Център за развитие на човешките ресурси”
работиха:
o ОУ ,,Христо Ботев” гр. Мездра с проекти ,,Музиката и танцът –
нашият общ език” и проект ,,Природата в моята ученическа чанта”
o Обединено детско заведение с. Зверино
Общо усвоени средства по ,,Коменски” - 65 715 лв.

-

ОДЗ 2 работи по проект на МОНТ ,,Една приятелска ръка вземи ” –
усвоени средства 18 380 лв.

Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) –.лв. – 4 416 735 лв.
Създадено обществено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план
- с решение № 767/29.03.2012 на Общински съвет-Мездра е определена
група за наблюдение на общинския план за развитие, в която влизат 5
общински съветници, със заповед № 69/ 09.02.2012 г. на кмета на общината
е определена и групата за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие от общинската администрация, в състав от 7 човека.
Честота на докладите на звеното за мониторинг
- годишни; изготвени са Доклади за изпълнение на общинската
стратегия през 2005 г. и 2006 г. и за изпълнение на плана за развитие на община
Мездра през 2007, 2008 и 2009, 2010 и 2011 г.
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Предприети мерки, в резултат на мониторинга - активната работа за
реализиране на спечелени проекти по
оперативните програми –
„Регионално развитие”, „Околна среда”,
„Човешки ресурси” и
„Административен капацитет”. Запазване нивото на социалната
инфраструктура и качеството на предлаганите услуги
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. През мандат 20072011 и през 2012 г. тези преференции не са актуализирани.
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.
Мярка 2. Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и
национално равнище
Брой на създадените обществени съвети в помощ на общинската администрация
През 2012 г. са проведени 15 заседания на обществените /консултативни/
съвети, на които са обсъдени 19 въпроса
Обществен съвет за социално подпомагане – проведени са 7 заседания, с
обсъдени 11, по-важни от които са:
План за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните
услуги в общината;
- Разпределение на дарения и интервенционни запаси;
- Подготовка на стартирането на социална услуга „Обществена
трапезария”
- Обсъждане на Наредба за изчисление на потребителската такса за
социални услуги в общината;
- Обсъждане кандидатстването по проект на ЕСФ по ОП”РЧР” – „Помощ в
дома”
Обществен съвет „Образование и работа с младите хора” - проведени са 2
заседания и са обсъдени:
- Обсъждане на формула за разпределение на средствата в детските градини
и училищата в общината
- Разпределение на резервния фонд
Обществен съвет „Култура и историческо наследство” – проведени са 2
заседания и са обсъдени:
- Културния календар за 2012 г.
- Приемане на план за традиционните празници на културата „Мездра-май”
Обществен съвет за интегриране на малцинсктвата в общината –
проведени са 2 заседания, с обсъдени въпроси:
- Информация за изготвяне на Стратегия в област Враца за периода 2012 –
2020 г.
- Изготвяне на план за действие на община Мездра за изпълнение на
интеграционната политика 2013-2014 г.
-
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Обществен експертен съвет” Физическо възпитание и спорт” – проведени 2
заседания и са обсъдени:
- Обсъждане на Спортен календар за 2012 г.
- Разпределение на средствата на спортните клубове през 2012 г.
Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети - 42
Брой на проектите, осъществени от общината
неправителствени организации от страната -

в

партньорство

с

- ,,Европейско младежко участие в демокрацията" – продължителност
юни – декември 2012 г.
-,,Нека изберем участие" – продължителност юни –декември 2012 г.
-,,Идентификация и промоция на активна младежка демокрация” –
продължителност януари –юни 2012 г.
И в трите проекта Община Мездра е партньор на Асоциация за развитие на
алтернативен туризъм „Коритен” - Мездра
Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно
осъществяване на социални дейности доброволци от младежката
организация на Червения кръст приготвят и раздават храна в
обществената трапезария на 90 социално слаби лица – вече втора година
Брой на населението получило социални услуги, предоставени съвместно от
общината и неправителствени организации 2013 лица в т.ч., получили 65 169 650 кг. – хранителни продукти по линия на
Червения кръст:
Първи транш – 1 226 140 кг хранителни продукти на 1010 човека
Втори транш – 52 908 250 кг хранителни продукти на 1003 човека бен

Дял на социалните услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички
местни социални услуги - няма такава информация
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; клиентите попълват анкетни карти за удовлетвореността от
услугите. Не работи активно, а и през 2012 г. на практика не функционира,
поради излизане по майчинство на общинския служител.
Функциониращ бизнес инкубатор в общината
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

– фирми, извършвали дейност през 2012 г.: „Броктекс”ООД – София –
шивашка дейност; „Дари-секюрити” ООД-Мездра – сигнално-охранителни
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системи; „Аскомерс” ООД-Мездра –шивашка дейност; ЕТ “Виста”шивашка дейност; ЕТ “Цветана Димитрова”- шивашка дейност; Петър
Пришелски- свободна професия- музика; “Силкоад- БГ” ЕООД- Габровокаменоделни инструменти
Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП
интернет-връзка; консултации за проекти по европейски програми
Брой на МСП, на които общината е съдействала за рекламиране на дейността и е
осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари -няма
Функциониращо звено към общинската администрация за специално съдействие
за решаване на проблеми от местна компетентност, свързани с чуждестранните
инвестиции
Няма специализирано звено, но с въпросите се занимава зам. кмет по
управление на проекти и инвестиции. При заявка и проявен интерес от
страна на чуждестранен инвеститор се определя служител от Дирекция
„Устройство на територията” за оказване на съдействие.
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 - няма
Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини –
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.
Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и
търговия на МСП (кв.м.) – отдадени под наем земи от ОПФ през 2012 г. –
9 931.62 дка :
- Обработваеми земи,посевни площи ,ниви - Пламен Веселинов Цоловс.Брусен; ”Д и Д 2011”ЕООД- с.Лик – (зърнопроизводство) - 872,161 дка.;
- Пасища,мери и ливади -„Агроконсулт” ЕООД; Лиляна Христова
Върбанова ; Борис Цолов Вътков –с.Старо село,с.Царевец; Иванка Василева
Кръстева – с.Игнатица - (агроекология); Николай Сандов Илиев - с.Оселна;
„Дядо Йоцо ”ЕООД-с.Зверино,Очин дол; Петя Красимирова Петкова-с.Очин
дол; Ангел Горанов Горанов; Венцислав Иванов Горанов - с.Крапец; Нели
Николова Любомирова – с.Горна Кремена; Евгения Петкова Василева – Руска
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бяла – (животновдство,поддържане на пасища в добро земеделско и
екологично състояние)
- 8 690,442 дка.;
Трайни насаждения
-„Лексайт Меншън”ЕООД – с.Боденец
- 369,017 дка.
Брой на създадената или подобрена леглова база - няма
Брой на нововъведени/модернизирани хотели - няма
Брой на създадените/подобрени атракции - няма
Създадени нови фирми в областта на туризма - “Нил- Лора” ЕООД - Мездра
Функциониране на професионално сдружение на туристическите фирми
Сдружение с нестопанска цел “Искърско дефиле” – с.Зверино; Сдружение
“Ржана” – с.Игнатица. Съвместно със сдружение „Искърско дефиле” през
май 2012 г. община Мездра организира отново традиционния Национален
фолклорен събор „Де е българското”
Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес - 37
Брой туристи - не разполагаме с такива данни
Брой реализирани от туристите нощувки в общината –
4053 - отчетени на база подадена Справка – декларация от средства за
подслон и места за настаняване на територията на община Мездра за
реализирани нощувки.
Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия
бизнес - няма
Брой на организирани конференции/ изложения
„Дядо Йоцо – етнографско-кулинарна изложба от читалище „Пробуда1928” - с.Върбешница - ” и по време на Мездра-май 2012 - изложение
„Керамика от Троян”
Обем на местните инвестиции на територията на общината
Писмо с изх. № 91.00-7/08.01.2013 г. към 13 от големите фирми в общината
за местни и чуждестранни инвестици . Получихме отговор единствено от
«Ню Текс” ЕАД- «няма осъществени местни и чуждестранни
инвестиции».
Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.); няма
данни
Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общинатаняма данни
Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на
общината (лв.); няма данни
Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции
(кв.м.); няма предоставени
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Равнище на регистрираната безработица в общината (%) – към 31.12.2012 г.
- 16.10% или 1525 лица/ увеличение с 1.17% в сравнение с 31.12.2011 г. или с
111 човека/
Брой обявени работни места през 2012 г. в община Мездра от
Дирекция”Бюро по труда” - 434. От тях: заети - 413; продължително
незаети - 34
Състояние на безработицата в община Мездра за периода 2004г. – 2012 г.
-

Към 01.01.2004г. – 20,08% - регистрирани 2237 лица

-

Към 01.01.2005г. – 17,58% - регистрирани 1958 лица

-

Към 01.01.2006г. – 16,79% - регистрирани 1870 лица

-

Към 01.01.2007г. – 11,70% - регистрирани 1303 лица

-

Към 01.01.2008г. – 7,85% - регистрирани 874 лица

-

Към 01.01.2009г. – 7,20% - регистрирани 803 лица

-

Към 01.01.2010г. – 10,12% - регистрирани 1127 лица

-

Към 01.01.2011г. – 12,43% - регистрирани 1385 лица

-

Към 01.01.2012 г. – 14.93% - регистрирани 1414 лица

Брой на участниците в програми за временна заетост - 355
o Национална програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост” – 70 лица
o Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 25 лица
o Програма „Старт на кариерата” – 1 лице
o Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания – 3 лица
o Регионални и браншови програми за обучение и заетост – 10 лица
o Национална програма „Нова възможност за заетост” - 4 лиа;
o Проект „ Повишаване възможностите за заетост на безработни
лица чрез качествено професионално обучение” – 2 лица
o Схема «Развитие», Проект «Нов избор, развитие и реализация»- 216
* Помощник пътен строител – 78 лица
* Градинари – 68 лица
* Техник, еколог – 30
* Спасител бедсвия, аварии и катастрофи» - 30 лица
* Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития» - 10 лица
o Лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот” - 48
* Реализация на насърчителни мерки за заетост
- За безработни младежи до 29 годишна възраст – чл.36, ал.1 – 7 лица;
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- За младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от
социални заведения – чл.36, ал.2 – 1 лице;
- За работа на непълно работно време – чл.51 – 1 лице;
- За лица с трайни увреждания – чл.52, ал.1 – 4 лица;
- За лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова
работа – чл.52, ал.2 – 2 лица;
- За безработни над 55 годишна възраст – чл.55а – 1 лице;
Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности - няма
Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация - 311
o Компонент 1 «Подкрепа за предприемчивите българи» - 76 лица;
o Схема «Развитие», Проект «Нов избор, развитие и реализация»
* Помощник пътен строител – 83 лица;
* Градинари – 68 лица;
* Техник, еколог – 36;
* Спасител бедсвия, аварии и катастрофи» - 36 лица;
* Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития» - 12 лица.
- Схема «Аз мога» и «Аз мога повече» - 165 заети лица са преминали
следните курсове за обучение - английски език, немски език, готвач,
текстообработване и автоттранспортна техника.

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
Всички нуждаещи се от услугата ДСП са обхванати на 100%. /183
потребители през зимния период, 180 потребители през летния период за
2012 г/.
Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
- 94%
Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги –
73% - по данни на директорите на училища, след попълнени анкети от
родители и проведени родитело-учителски срещи
Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ
- след 7-ми клас - 135 ученика
- след 8-ми клас - 120 ученика
- във ВУЗ

- 43 ученика
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Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици - 98%
Коефициент на записване в училище (%)
- в 1-ви клас - 100%
- в 9-ти клас -

98%

Брой вакантни места за учители - 2 места за учител по английски език; 1
място за учител по математика
Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество;
През 2012 г. 18 878 граждани са за посетили Центъра за услуги и
информация на гражданите/ с 2081 граждани повече от 2011 г – една от
причините за увеличението е възобновяване работата на работата на гише
– услуги ТСУ./. Средно-месечна посещаемост – 1573 граждани, среднодневна посещаемост - 72 граждани. В електронната деловодна система са
заведени 8391 документи, с 90 повече от 2011 г.. В общината са постъпили
110 жалби/ със 6 повече от 2011 г./, но нито една от тях не се отнася до
качеството на административното обслужване. През последните три
години се наблюдава тенденция за намаляване броя на постъпилите жалби.
Само 14 граждани през 2012 г. са попълнили анкета за удовлетвореността
от качеството на услугите За съжаление броят на попълващите анкети
намалява през последните години. Няма недоволни от обслужването
граждани. Тъй като Гише на предприемача не работи през 2012 г. няма
попълнени анкетни карти.
Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата
Брой регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ:
-

Индивидуални практики: лекари - 16; дентисти - 19
Групови практики:
лекари - 0; дентисти - 2

Брой регистрирани амбулатории за специализирана медицинска помощ:
-

Индивидуални практики: лекари - 26; дентисти - 1
Групови практики:
лекари - 1; дентисти - 0

Данните са от Писмо от РЗИ - Враца, с изх. № К-04-3090/20.11.2012 г..
Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих
Брой изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих
1 бр. – Фитнес площадка на открито в алеята на бул. „Ал.
Стамболийски” в гр. Мездра – 9999.84 лева
Ремонт на стадиона в с. Зверино на обща стойност 5251.00 лева
1. Реконструкция на трибуните;
2. Боядисване на метални конструкции;
3. Заварки и монтиране на седалки;
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4. Направа на стълби и места за резервните състезатели;
5. Циментова замазка на плочата на сградата на съблекалнята;
6. Подмяна на дограмата с алуминиева;
Брой изградени кътове за отдих в красиви местности
Пешеходна алея в градски парк – Мездра (с дължина 160 м. и ширина 2 м. ) и
стъпала на стойност 12 240,10 лева
1. Тънък изкоп за подравняване;
2. Трошено каменна настилка;
3. Доставка и полагане на градински бордюри;
4. Кофраж и декофраж на стъпала;
5. Доставка и полагане на бетон В-20 – ръчно;
6. Заготовка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.;
7. Настилка с тротоарни плочи;
Инвестиции за реконструкция и развитие на общинската база за спорт и отдих
- 27 490.94 лв.

На база изготвения анализ през 2012 г. от общинската администрация групата за
наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-2013 г. направи следните
изводи:
1.

През 2012 г. усилията на общинската администрация са
насочени към реализиране на спечелените проекти по
оперативните програми ”Регионално развитие” , “Околна
среда”,
“Административен капацитет” и „Развитие на
човешките ресурси” и проекта , финансиран от правителството
на Япония – терапевтична работилница.

2.

Продължи активната работа за кандидатстване с проекти по
мерките на оперативните програми – „Регионално развитие”,
„Околна среда” и „ Развитие на човешките ресурси” , както и
по други програми, съвместно с НПО.

3.

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 наймного младежи до 29 г. по схеми по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР” – 55 млади хора
по схема „Развитие на ОП”РЧР”.

4.

Активна беше работата по подготовката на община Мездра за
ресертификационен одит по трите международни стандарта/
последните версии/.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

През м. юни 2012 г. община Мездра отново защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS –
България, съгласно изискванията на трите международни
стандарта.
Стабилен е броят на гражданите, ползващи административни
услуги в Центъра за услуги и информация, с 2081 граждани
повече от 2011 г – една от причините за увеличението е
възобновяване работата на работата на гише – услуги ТСУ.
Подобрява се качеството на услугите. Проучва се мнението на
потребителите на услуги чрез анкетни карти.
Активизира се работата на 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 .
Запази се нивото на социалната инфраструктура. Стабилизира
се системата за предлагането на по-качествени услуги от
Социалния патронаж по селата. Активизира се дейността на
Клубовете на пенсионера и Клуба на инвалида.
Въпреки продължаващата финансова криза за дванадесета
поредна година се организира работата на студентите от
общината през летните месеци на различни инфраструктурни
обекти /работили студенти – 98 студенти за един месец/
За съжаление, въпреки активната политика на общината и
разкритите и заети повече работни места, и през 2012 г.
нарастна броя на регистрираните безработни увеличение с
1.17% - в сравнение с 2011 година.
Не реализира препоръката за активизиране работата с
представителите на бизнеса и Консултативния обществен
съвет по бизнес и околна среда.
Разшири се сътрудничеството с НПО – бяха реализирани
няколко съвместни проекти.

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 2012 г.
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