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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:
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.) - 2.857 км
 Инвестиции в пътната мрежа (лв) - 285 374 лв.
 Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа 4 097 жители на 13 селища/с.Боденец,
с.Крапец, с.Върбешница, с.Долна Кремена, с.Горна Кремена, с.Кален,
с.Цаконица, с.Царевец, с.Старо село, с.Дърманци, с.Лик, с.Ослен Криводол и
с. Игнатица )
 Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) - няма
 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа - няма
 Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) общо -99,9% 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 5,098км. ( с
инвеститор ВиК Враца) в т.ч. – подмяна водопрод с.Руска бяла – 467м,
подмяна водопровод с. Цаконица - 274,подмяна водопровод с.Кален- 174м.,
водопровод Мездра – Боденец - 132м., реконструкция с.Люти брод – 738м.,
подмяна водопровод с. Елисейна – 1781м., помпа с. Крета – 123м., подмяна
водопровод „Г.Генов”- с.Моравица- 560м., подмяна водопровод ул.”Рила”
с.Игнатица – 314м., водопровод с. Типченица- 270м., хранителен водопровод с.
Люти брод – 100м., основен ремонт на водопровод с.Долна и Горна Кремена –
165м.
 Обем на изградени водоизточници (куб.м.) - няма
 Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.)
– 3 181 201лв. /инвестиция на В и К/
 Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи –
4 664 жители на с.Руска бяла, с.Цаконица, с.Кален, с.Боденец, с.Люти
брод, с.Елисейна, с.Крета с. Моравица, с. Игнатица, с.Типченица, с.Долна
Кремена и с. Горна Кремена
 Относителен дял на населението с режим на водоползване (%) - няма
 Относителен дял на населението с достъп до водопровод (%) - 100%
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 Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места (км.) - 3,450 /км/ гр.Мездра, ул.” Ст.Караджа”, с.Руска бела, ул.”Кр.Ташев”, с.Дърманци,
ул.”Г.Димитров”, с.Ребърково, ул.”Хр.Ботев”, сЛюти дол, ул.” Л.Каравелов”,
с.Типченица, ул.”7 септември”, с.Долна Кремена, ул.” Д.Благоев”, с.Горна
Кремена, ул.”Отец Паисий”, с.Зверино, ул.” Д.Благоев”, с. Очин дол,
ул.”В.Левски” , с.Елисейна, ул.”Червени дол” , с. Крапец, ул. „ Шипка”
 Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности - по проект ЕЕ – общо 4 бр.
сгради в гр. Мездра /3 бр.- детски градини и училище/
 Брой новоизградени обекти образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности – 4 бр. сгради в гр. Мездра /
2бр. защитени жилища и 2бр. ЦНСТ /
 Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, спорта и младежките дейности (лв. - общо : 2 931 450,27лв. в т.ч.
634 207,21лв. /по проект за ЕЕ/ + 2 297 243,06лв /новоизградени 2 бр. ЦНСТ и
2 бр. ЗЖ/
 Брой газифицирани общински обекти - 4 броя /новоизградени 2 бр. ЦНСТ и 2
бр. ЗЖ/
 Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.) - няма
 Дължина на укрепени речни корита (м.) - 1000м. / р. Боденска/
 Саниране на общински сгради - общо 4 бр. сгради в гр. Мездра /3 бр.- детски
градини и училище/
 Рехабилитация на улично осветление (бр.) - 749 бр. подменени и
отремонтирани осветителни тела; новозакупени - 97; 2450 м – подменена
мрежа
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. № ВР 53 83 ВА извършва превоз на ученици от с. Очин дол ,
с. Елисейна , с . Габровница , с. Зли дол и с. Еленов дол до учебните заведения
в с. Елисейна и с. Зверино.
2. Автобус рег. № ВР 53 82 ВА извършва превоз на ученици от с. Типченица и
с. Люти дол до учебните заведения в Мездра.
3. Автобус рег. № ВР 53 90 ВА извършва превоз на ученици от с. Долна
Кремена до учебните завадения в гр. Мездра.
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4. Автобус рег. № ВР 53 84 ВА извършва превоз на ученици от с. Долна
Кремена и с. Горна Кремена до учебните завадения в гр. Мездра.
5. Автобус рег. № ВР53 88 ВА извършва превоз на ученици от с. Крета 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 Ребърково, Цаконица, Кален, Горна Бешовица , Долна
Кремена , Горна Кремена, Типченица, Зверино , Люти брод и Елисейна до
учебните заведения в Мездра.Транспортното обслужване е предимно за
ученици над 16 –годишна възраст
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 .Превозват се ученици до и над 16годишна възраст
3. ЕТ „Цецо Транс - 63” извършва превоз на ученици от Игнатица,
Габровница ,Зли дол и Оселна, до ОУ „Хаджи Димитър” – Елисейна и СОУ
“Св. Кл. Охридски”с. Зверино( до и над 16 –годишни ученици.
С разработените и действащи схеми е осигурено пълно обхващане на всички
пътуващи ученици.
Осигурено е транспортното обслужване на ученици до 16 годишна възраст
оставащи на следобедни занимални , като са извършени съответните
корекции в маршрутните разписания.
От фирмите – превозвачи и предоставените ученически автобуси се
извършва и транспортното обслужване на деца до детските заведения на
територията на общината.
 Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината:
 Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД
 “Цецо Транс – 63”ЕТ
 „Цветина” – ООД
 ЕТ „ Томи – Тома Копривски” - Враца
 „Етроволан” АД – Етрополе
 „Роман Автотранспорт” – ЕООД – Роман
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 „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.
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 - 8 училища: 28 населени места = 0.29
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” Х.Димитър” - с.Елисейна
7.ПГ “ Алеко Константинов “- Мездра
8.ПГ по МСС – Мездра
 Брой ученици в едно училище - 213 / 1704 ученици: 8 училища/
 Разходи за издръжка на един ученик - 1478.25 лв.
 Персонал на един ученик - 370.5 персонал : 1704 ученици = 0.217
 Брой селища, без здравни заведения - 27 села
 Брой население, обслужвано от едно здравно заведение - 22 687 / по постоянен
адрес/
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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
 Община Мездра бе удостоена със сертификат за присъждане на Европейски
етикет за иновации и добро управление. Това стана по време на IX Годишна
среща на местните власти през м. октомври 2013 г. организирана от
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ),
която се проведе в курортен комплекс „Албена”. Наградата връчи
министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, председател на
Националната комисия за присъждане на Етикета, акредитирана от
Съвета на Европа (СЕ). От името на Община Мездра. Престижното
отличие се дава на Община Мездра за спазване на 12-те принципа на добро
демократично управление на местно ниво, приети от страните-членки на
Съвета на Европа.
 През м.юни 2013 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
/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.февруари 2013 г. е разработен Годишен план за обучение на служителите
от общинската администрация към Институт за публична администрация /
ИПА/ за 2013 г./. В Плана са предвидени за обучение: 17 служители от
администрацията, на стойност 2870.00 лв. сумата е само за такса обучение//.
 Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и
общински съветници
Забележка: поради липсата на средства за обучение, през 2013 г. плановото
обучение към ИПА не се реализира в пълен обем, с изключение на три курса –
платени 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 10 общински служители са
преминали обучения на стойност 4082.39 лв.
Освен планираното обучение към ИПА през годината се организираха: три
обучения по проекта на община Мездра по ОПАК, с общо 75 учестници –
общинска администрация, Общински съвет и представители на НПО:
Управление на проекти и комуникационни умения – проведено на 03,04 и 05
юни 2013г. . Методи за анализ и оценка на данни и политики – проведено на
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12,13 и 14 юни 2013г. Стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка
на изпълнението на политики – проведено на 19,20 и 21 юни 2013г.; 13
общински служители са преминали три-дневни обучения по проект на
НСОРБ във Вършец; 21 кметове и кметски наместници – три-дневно
обучение по същия проект на НСОРБ
През 2013 г. са организирани 26 обучения за общински съветници/ с
участие на някои съветници в повече от едно обучение./
 Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от
фондовете на ЕС; 25 общински служители
 Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС)
 - ОП ,,Регионално развитие”- проект – ,,Free fest – Магията на Мездра"
стойност 515 895,20 лв. и продължителност 24 месеца
 - ОП ,,Регионално развитие”- проект – ,,Подкрепа за разработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие" стойност 198 465
лв. с продължителност 20 месеца
 - ОП ,,Човешки ресурси ” – ,,Помощ в дома” – на стойност 204 304,20 лв. и
продължителност 15 месеца (01.02.2013 г. – 01.05.2014г.)
През месец юли 2013 год. приключи 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 119 961,06 лв.
През изминалата 2013 год. приключи изпълнението и на следните проекти
по ОП ,,Регионално развитие”:
- Проект ,,Община Мездра с енергийно ефективна образователна
инфраструктура" – на стойност 709 120,73 лв.
- Проект ,,Историята, културата и природата - туристическите атракции
на община Мездра" – на стойност 3 656 470, 13лв.
- 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 2 609 212,71
лв.
Започна изпълнението на проект ,,Помощ в дома” по ОП,,Човешки
ресурси’’- усвоени средства през 2013 г. - 123 257 лв.
През изминалата година продължи и изпълнението на още 2 проекта по ОП
,, Човешки ресурси”-

,,Нов избор – развитие и рализация”- усвоени средства през 2013 г. 745 644 лв. /приключил на 01.09.2013 г./
,,Подкрепа за достоен живот” – усвоени средства през 2013 г. 221 413 лв.
/проекта продължава и през 2014 г.
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През 2013 год. продължи изпълнението на проект ,,Разкриване на
обществена трапезария” – Фонд ,,Социално подпомагане” – от услугата през
изминалата година са се възползвали 90 потребители, като усвоените средства
са 53 586,99 лв.
През 2013 год. продължи изпълнението на проект ,, Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” по ОП ,,Околна среда” на стойност 20 317 528,14 лв. и продължителност 31 месеца. – усвоени средства
през 2013 г. – 3 891 619 лв.
През изминалата 2013 година общинската администрация подготви
кандидатства със следните проекти:
-

и

,,Разширяване и увеличаване капацитета на Дом за стари хора Мездра"
по Програма ,,Красива България” - 408 310 лв. – не е одобрен
,,Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в
риск на територията на община Мездра” по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – стойност
486 000 лв. и продължителност 18 месеца – в процес на оценка

 Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) - 10 223 201 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, 2011 и 2012 г.
 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. Разширяване
сътрудничеството с НПО – .
 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
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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
- 6 работещи
 През 2013 г. са проведени 13 заседания на обществените и консултативни
съвети, на които са обсъдени 13 въпроса .
 Обществен съвет за социално подпомагане е провел 8 заседания, с обсъдени 10, поважни от които са:

- Приемане правилник за дейността на Обществен съвет за социално
подпомагане.

- Обсъждане и приемане на Годишен план за действие за 2013 г. по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Мездра 2011 – 2015 г..

- Изготвяне на Наредба за изчисляване на потребителската такса за
социални услуги в Община Мездра.

- Обсъждане кандидатстването по проект на ЕСФ 2007-2013 г. по
ОП”РЧР” „Помощ в дома”.

- Обсъждане подготовката за стартирането на социалната услуга
„Обществена трапезария” – Мездра.

- Отчет за раздадените интервенционни запаси от ЕС І – ви транш 2012 г.
създаване на организация във всички населени места на територията на Община
Мездра.
 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 община Мездра.
 - Разпределение на резервния фонд между училищата и детските градини на
територията на общината.

 Обществен съвет „Култура и историческо наследство” – проведено е едно
заседание и са обсъдени:
 - Културен календар за 2013 г.
 - Обсъден е въпроса за определяне място за ситуиране на паметник на Васил
Левски.

 Обществен съвет за интегриране на малцинствата в общината е провел едно
заседание и обсъдил въпроси по Общински проект „Заедно можем повече” за
облагородяване състоянието на деца в риск на територията на община Мездра.

 Обществен експертен съвет Физическо възпитание и спорт” е провело едно
заседание , със следните обсъдени въпроси:

- Обсъждане на Спортен календар за 2013 г.
 - Разпределение на средствата на спортните клубове през 2012 г.

 През 2013 г. Консултативен съвет по туризъм не е заседавал.
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 Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети - 58
 Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с
неправителствени организации от страната няма реализирани проекти, но
през 2013 год. двукратно кандидатствахме с проект ,,Изтокът среща
Запада за младежка заетост” (Община Мездра е партньор с Асоциация за
развитие на алтернативен туризъм КОРИТЕН) – некласиран поради
недостиг на финасови средства.
 Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно
осъществяване на социални дейности - няма
 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
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

Открито още от ноември 2002 г. с
откриването на Центъра за услуги и информация на гражданите. На практика
не функционира и една от препоръките трябва да бъде – възстановяване
работата му.

-

Функциониращ бизнес инкубатор в общината - от 2006 г. в общината
функционира Бизнес инкубатор. Към днешна дата е в открита
процедура по ликвидация.
 Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора - няма
 Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП - няма
 Брой на МСП, на които общината е съдействала за рекламиране на дейността и
е осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари - съдействие на
фирма „Ива Вутова 71” ЕООД и фирма „МИМОСКА” ООД за стартиране
на бизнес в сферата на туризма/ места за настаняване/
 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.
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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.) – няма данни
 Брой на работните места в регистрираните смесени предприятия – няма данни
 Брой реализирани публично-частни партнъорства - няма
 Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини –
През 2013 год. Община Mездра продължи 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 (лв.) - 473 179.26 лв.
 Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и
търговия на МСП
СПРАВКА
За отдадените под наем общински имоти на територията
на Община Мездра през 2013 г.
Пасища,мери,ливади
броя

декари

Ниви,трайни насаждения
и др.
броя
декари

120
14729,845
22
620,912
Имотите са отдадени на земеделски стопани ,отглеждащи
животни или на лица
поели задължението да ги подържат в добро
земеделско и екологично състояние, както и на земеделски роизводители,
които обработват земя – за с.Царевец – Борис Цолов Вътков; за
с.Оселна- Николай Сандов Илиев; с.Крапец –Николинка Ангелова Горанова;
Венцислав
Иванов Георгиев; за с.Ослен Криводол – Донко Филипов
Любенов; за с.Очин дол – „Дядо
Йоцо” ЕООД; за с.Горна Кремена –
„Спект” ООД; за с.Долна Кремена –„Мисони - ЕМ”ЕООД.
 Брой на създадената или подобрена леглова база –- няма информация
 Брой на нововъведени/модернизирани места за настаняване - започнаха да
функционират нови 2 къщи за гости/ „Перла – Мездра- с 8 стаи-16 легла;
къща за гости „МИМОСКА”- 7 стаи – 14 легла и 4 стаи – в Елисейна – 8
легла; (категоризирани съгл. ЗТ).
 Брой на създадените/подобрени атракции - няма
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 Създадени нови фирми в областта на туризма - 12 бр./ „Калин Карго Енд
Турс”-ЕООД – с. Долна Кремена, „Дебора- Георги Пешев” – ЕООД – с. Брусен
ЕТ „Валка-Валя Тодорова” – с. Лик, „Ива Вутова – 71” – ЕООД – Мездра,
„Рая Трейд- 2006” ЕООД – Елисейна, „Милуш Ганев 71” ЕООД – Мездра,
„МИМОСКА” – ЕООД – Руска Бела, „АИД Тим”-ООД – Мездра, ЕТ
„Борислава Дерменджиева-Симона 92”- Мездра, „Корона Груп 13”ООД –
Ребърково, „Силвия Христова” – 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
юни 2013г. община Мездра организира отново традиционния Национален
фолклорен събор „Де е българското”
 Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес – няма точна информация
 Брой туристи - не разполагаме с такива данни
Брой реализирани от туристите нощувки в общината - 5380 - отчетени на база
обобщена справка от отдел „Местни приходи” въз основа на подадена
Справка–декларация от управители на 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 - юни 2013 г. : „Дядо Йоцо етнографско-кулинарна изложба от читалище „Пробуда-1928” с.Върбешница - ” и изложение на произведения от традиционни български
занаяти .
 Обем на местните инвестиции на територията на общината - 1 192 796 лв./
поискана информация с Писмо с изх. №91.00-3/14.01.2014г. към 14 от
големите фирми в общината за местни и чуждестранни инвестици.
Получихме отговор от 7 от тях/
 Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.) – няма
данни
 Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общината –
няма 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 данни
 Равнище на регистрираната безработица в общината (%) - Към 31.12.2013г.
общия брой на регистрираните безработни в община Мездра е 1521 лица.
Равнището на безработицата е 16,05 %.
 Брой на участниците в програми за временна заетост - 90 средно годишно са
работили по програми за заетост, финансирани от Агенцията по
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заетостта и 202 средно годишно са работили по програми с европейско
финансиране
 Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности - няма
 Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация - 7
лица са преминали обучение по заявка на работодател по Проект „Първа
работа” на ОП”РЧР”
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 - няма
чакащи /всички пожелали услугата я получават/
 Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
- 95%
 Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги –
няма данни
 Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ
- след 7-ми клас – 122 ученика
- след 8-и клас - 119 ученика
- във ВУЗ

-

49 ученика

 Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици - 100%
 Коефициент на записване в училище (%)
- в 1-ви клас - 100%
- в 9-ти клас – 100%
 Брой вакантни места за учители - няма вакантни места
 Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество
През 2013 г. 19 784 граждани са за посетили Центъра за услуги и
информация на гражданите/ с 906 граждани повече от 2012 г./. Средномесечна посещаемост – 1649 граждани, средно-дневна посещаемост – 75
граждани. В електронната деловодна система са заведени 10480 документи,
с 2089 повече от 2012 г. В общината са постъпили 87 жалби/ със 23 помалко от 2012 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. 26
граждани през 2013 г. са попълнили анкета за удовлетвореността от
качеството на услугите – увеличение със 12 в сравнение с 2012 г. За
съжаление броят на попълващите анкети намалява през последните
години. Няма недоволни от обслужването граждани. Тъй като Гише на
предприемача не работи през 2013 г. няма попълнени анкетни карти.
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 Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата
 - Лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ – 16

- Лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ по
дентална медицина - 21

- Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ - 29

- Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина - 1
Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих
 Брой изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих - няма
 Брой изградени кътове за отдих в красиви местности - няма
 Инвестиции за реконструкция и развитие на общинската база за спорт и отдих
(изграждане на спортна зала в гр. Мездра) - няма през 2013 г.

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

През 2013 г. основно усилията на общинската
администрация са насочени към реализиране на проекти по
оперативните програми ”Регионално развитие” , “Околна
среда”,
“Административен капацитет” и „Развитие на
човешките ресурси” .

2.

Значително увеличение на привлечените в общината
средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) - 10 223 201 лв. през 2013 г.
/ за сравнение: 2012 - 4 416 735 лв., 2011 г. - 482 684 лв./.

3.

Община Мездра бе удостоена със сертификат за присъждане
на Европейски етикет за иновации и добро управление през
2013 г. по време на IX Годишна среща на местните власти,
организирана от Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ).

4.

Активна беше работата по подготовката на община Мездра
за контролния одит по трите международни стандарта през м.
юни 2013 г./ последните версии/.

5.

Нараства броят на гражданите, ползващи административни
услуги в Центъра за услуги и информация, с 906 граждани
повече от 2012 г. Подобрява се качеството на услугите. Проучва
се мнението на потребителите на услуги чрез анкетни карти.

6.

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.
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7.

Въпреки финансовите затруднения за тринадесета поредна
година се организира работата на студентите от общината през
летните месеци на различни инфраструктурни обекти
/работили студенти – 75 студенти за един месец/

8.

Нивото на безработица през 2013 г. се задържа на нивото на
безработица през 2012 г.

9.

Разшири се сътрудничеството с НПО участие на
представители на НПО в трите обучения по проекта по ОПАК.

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 2013 г.
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