ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на Програмата за управление
на община Мездра за мандат 2015-2019г.

Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на изискванията на чл.44 ал.5 от ЗМСМА и собствените
ми разбирания и ангажименти за прозрачност и откритост в управлението на
общината, представям пред вас обобщен вариант на отчет за изпълнението
на Управленската програма на общината за 2016г. Пълен отчет за
извършеното по отдели, дирекции и направления е качен на сайта на
община Мездра.
Програмата за управление на община Мездра е приета с решение №
48/28.01.2016г. на ОбС – гр. Мездра и изцяло съответства на предизборната
ми платформа, с която спечелих доверието на гражданите на общината и бях
избран за кмет.
Първите ми стъпки като кмет бяха свързани с това да изясня реалното
финансово състояние на общината. Фактите се оказаха шокиращи. 8,5 млн.
лева преки задължения, просрочия, поети ангажименти, от които над 350
хил.лв.претенции от НАП за невнесен ДДС, а останалите както следва:
–

4 381 975 лв. – общински дълг;

– 1 689 460,22 лв. – за възстановяване на ОП „Околна среда” за
надвзети суми при изпълнение на проект DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВМездра”;
– 1 536 227,23 лв. – задължения на бюджетни звена, неразплатени
разходи по капиталовата програма, отчисления по ЗУО, съдебни

решения, неизпълнени решения на ОбС Мездра, задължения за
социални осигуровки и задължения към ОбС Мездра.
– 39 567,36 лв. – дължими средства по споразумение с МРРБ РД-0230-207/28.05.2015 г.
– 1 852,80 лв. – задължения по договор за съвместна работа с фонд
„Социална закрила”.
– 22 253,64 лв. – задължения по проект „Фри фест „Магията на
Мездра”.
– 12 222,26 лв. – заем за възстановяване на мостови кредит от ФЛАГ.
– 76 030,52 лв. – заем за окончателно приключване на проект „Моят
дом в Мездра”.
– 217 000,00 лв. – заем към бюджета.
– 8 374,55 лв. – остатък за плащане по договор за ремонт на
отоплителна инсталация на ДДМУИ.
– 166 525,00 лв. – използвани средства за делегирани от държавата
дейности.
– 31 971,72 лв. – задължения по проект „Нова възможност за грижа”
Като прибавим към гореописаните задължения поетия ангажимент за
строителство на спортна зала в размер на 8,2 млн.лв., получаваме пълната
картина на финансов колапс, в който бе изпаднала община Мездра.
Съмненията, които бях изразил в предизборната платформа, че
общината може да се окаже в много по-тежко състояние от обявеното, се
оправдаха в пълна степен. Това наложи изпълнението на програмата за
управление да започне отзад напред.
За пръв път след демократичните промени през 1989г. община Мездра
стартира финансова година /2016г./ с толкова голям обем финансови
задължения и просрочия – 16,7 млн.лв.
Какво постигнахме във финансовата сфера за една година?
Първи и най-важен приоритет стана оцеляването. Предприеха се бързи
и неотложни действия за финансова стабилизация и обезпечаване дейността
на детски градини, социален патронаж, детска млечна кухня, ОП „Чистота“,

общинска администрация. Перспективата да останат без храна социалните
заведения, без ел.енергия, отопление и вода всички общински структури бе
стопирана с цената на неимоверни усилия и радикални средства.
С бюджет 2016г. приложихме редица спешни мерки за постигане на
финансова стабилност: ограничаване на разходите, прекратяване на
неизгодни договори, прецизиране на всички ангажименти и строг контрол на
доставки и услуги, оптимизиране на персонал, използване на всяка
възможност за увеличаване на приходите, активни действия по отношение
на длъжниците на общината и най-важното – постоянен анализ на текущите
и бъдещи приходи и разходи и недопускане поемането на необезпечени
финансово ангажименти.
За една година управление, базирано на принципна и последователна
финансова дисциплина постигнахме впечатляващи и за мнозина неочаквани
резултати.
За пръв път от 1989г. община Мездра приключва финансова година без
просрочени задължения в детски градини, училища, здравеопазване,
общински център за социални услуги и дейности, детска млечна кухня,
социален патронаж, дом за възрастни хора, комплекс социални услуги за
деца и лица с увреждания и ОП „Чистота“.
Единствено в общинска администрация приключихме 2016г. с 61
хил.лв. неразплатени разходи и то при положение, че имаме преходен
остатък в местни дейности 276 хил.лв. Единствената причина да не
разплатим тези разходи, останали в голямата си част от 2015г., е
основателните съмнения за тяхната правомерност, целесъобразност и
реалност. 48 хил.лв. от тях са свързани с разходи за труд и техника по
отношение изпълнение на договор за поддържане на улично осветление, за
които имаме достатъчно причини да оспорим. Практически през 2016г.
успяхме да разплатим задължения, възстановим суми по сметки, издължим
данъци за минали периоди 2013, 2014 и 2015г. в общ размер над 3 700 000
лв.

В същото време успяхме да обезпечим финансово и изпълним всички
ангажименти, поети с бюджет 2016г., в сферите на образованието,
здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности в пълен обем.
Изпълнихме инвестиционната програма на общината, детайлизирана
по обекти както следва:

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
на Община Мездра за 2016 година
І.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

1

Система за видеонаблюдение

2
3

Благоустрояване на междублокови пространства в гр.
Мездра
Земен път до гробищен парк с. Долна Кремена

4

Улица "Скът" с. Кален

5

Улица "Георги Димитров" Старо село

6

Улица "Георги Димитров" с. Горна Бешовица

7

714100

714100.01

9989

9989

87503
87502.5
3348

3348.00

2346

2345.77

26637

26637.31

7728

7727.46

Улица "Георги Димитров" с. Оселна

18069

18069.00

8

Ремонт път от ул. "Роза" до ЗТЕ Мездра

31578

31578.37

9

Улица "Теменуга" с. Моравица

20155

20155.20

10

Улица "Оборище" с. Очин дол

10141

10141.20

11

Автовишка

17999

17998.80

12

Машина за опесъчаване тип "Торнадо"

9933

9933.32

13

Дъска за снегопочистване

4560

4560.00

17

Багер

49920

49920.00

18

Автомобил за ДСП

17820

17820

19

Поземлен имот Шабла

77907

77907
139245.15

ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА
1
2
3

Път VRC1082, км. 1+400 /III-103/Мездра-БоденецКрапец-/VRC 1032/
Път VRC1082 от км 8+000 до км 8+400 /III103/Мездра-Боденец-Крапец-/VRC 1032/
Път VRC1082 от км 4+000 до 5+800 /III-103/МездраБоденец-Крапец-/VRC 1032/
ПРЕХОДНИ ОТ 2015 г.

139245
2220

2220.00
34508
34508.09
102517
179222

102517.06
179221.93

1

Улица "Дружба" с. Брусен

19362

19362.12

2

Улица "Рила" Игнатица

12450

12449.47

3

Улица "Стара планина" с. Царевец

11604

11604

4

Улица "Г. Бенковски" с. Зверино

38914

38914

5

Улица "Роза" от ОК6 до УПИ V 12 в кв. 7 - с. Кален

48467

48467.40

6

Улица "Кокиче" с. Боденец

6860

6860.16

7

Улица "Кольо Фичето" с. Цаконица

8107

8107.00

8

Улица "Г. Димитров" с. Моравица

10553

10552.42

9

Улица "Й. Лютибродски" с. Люти Брод

22905

22905.36

II.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

394119

292507.40

1

Сметосъбиращ автомобил

180000

78932.4

2

Храсторези 2 броя

3000

2456.00

3

Поземлен имот Шабла

211119

133212.00

Отложихме единствено благоустрояването на междублоковото
пространство между блоковете Химик 1, 2 и 3 поради лоши атмосферни
условия, но с осигурено финансиране с преходен остатък за изпълнение през
2017г.
В шестте основни направления на дейност, залегнали в управленската
програма, постигнахме следното:
1. Осигуряване на заетост, добри условия за труд и достойно
заплащане
Към 31.12.2016г. нивото на безработица в община Мездра е 9,45% при
10% средно за страната.
Оказваме пълна подкрепа на местния бизнес и външни инвеститори в
усилията им за стартиране или разширяване на бизнеса.
Издадени са 45 визи за проектиране, обработени и подготвени за
одобрение са 40 инвестиционни проекта.
През 2016г. стартира изграждането на щраусова ферма в землището на
с. Горна Кремена и овцевъдна ферма в землището на с. Руска Бела. Всеки
един от проектите е за над 3 млн.лв. Продължава успешното развитие на
завода за кабелни комплекти, в който работят вече 1900 души и същият е
обявен за „Работодател на годината“.
Задълбочено и аналитично обсъждаме всеки поставен от бизнеса
проблем и търсим възможности за съдействие или решение.

Подкрепяме педагогическите колективи на професионалните гимназии
в опитите им да синхронизират изискванията на бизнеса на регионално и
национално ниво с подготовката на кадри.
Следим и анализираме търсенето на имоти и парцели с цел
реализиране на бизнес начинания и сме готови във всеки един момент при
проявен интерес да съдействаме и включим дадения обект /ако е общинска
собственост/ в програмата за управление и разпореждане с общинска
собственост.
През 2016г. кандидатствахме, съдействахме и организирахме
наемането на лица по програми за временна заетост както следва:
1. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ –
проект „Нови възможности за грижа“ до 01.03.2016г. бяха наети
98 лични асистенти, а от 01.02.2016г. бяха наети по проект
„Независим живот в община Мездра“ 85 лични асистенти.
2. По национална програма „Старт в кариерата“ и „Клио“ работиха
общо 4 човека.
3. По младежката програма „Обучение и заетост на младите хора“
за срок от 6 месеца бяха наети 95 човека до 29 години.
4. По програмите „Помощ за пенсиониране“ и „Заетост и обучение
на хора с увреждания“ бяха наети общо 7 лица.
5. По регионална програма за заетост се назначиха 13 лица за срок
от 6 месеца.
6. Със средства от фондация “Because” бяха осигурени
допълнително 6 работни места.
Общо за годината за минимум 6 месеца бяха назначени 308 човека.
Специално отношение и грижи през годината проявихме към
дейността на ОП „Чистота“. Оптимизирахме разходите и увеличихме
ефективността на работа. Обвързахме възнагражденията на работещите там
с количеството и качеството на вложения труд. Възстановихме старата и
амортизирана техника до състояние, позволяващо нормална експлоатация и
обезпечихме технически и финансово основните направления на дейност. С
цел минимизиране на разходите за външни услуги, закупихме за нуждите на

предприятието багер, автовишка, гребло за снегорин, устройство за
опесъчаване, храсторези, косачка.
Обновихме сметосъбиращата техника чрез закупуване на два
рециклирани автомобила за над 160000 лв. Закупихме 748 бр. индивидуални
кофи за смет и 21 бр. контейнери тип „Бобър“.
Възстановихме и пуснахме в движение стар автомобил „Шкода“,
получен безвъзмездно от военното министерство, оборудвахме го и сега е
основен елемент от снегопочистващата техника на общината.
Показахме, че с добра организация и съвестно и отговорно поведение
на работниците, можем да се справим успешно със снегопочистването в
града. С техника, произведена 1979-1986г. успяхме да постигнем по-добри
резултати от наетите професионални фирми, разполагащи със съвременни
машини.
В помощ на ОП „Чистота“ през годината за сезонна работа се наемаха
временно допълнителни работници. Най-впечатляващи бяха резултатите на
включилите се 38 младежи в студентската бригада. Произведоха се бетонови
изделия, поддържаха се улици и пътища, изградиха се тротоари, почисти се
голяма част от банкета на пътя Мездра – Брусен – Царевец, почистиха се
канализационните шахти в града.
Усилията на ОП „Чистота“ в поддържането на инфраструктурата и
общинската собственост имат своето физическо измерение:
-

Монтирани 865 бр. нови осветителни тела;
Опънат електрически проводник за улично осветление – 3250 м;
Положен асфалт и изкърпени 2540 кв.м от улици и пътища;
Ремонт на помещения от целия първи етаж на сградата на
общината;
- Ремонт на помещения, изграждане на водопровод, канализация и
тоалетни в ОП „Чистота“;
- Ремонт на сградата на кметство Елисейна;
- Изграждане на ограда на стадион „Локомотив“;

- Текущ ремонт на сградата на поликлиниката и детските градини;
- Ремонт на пейки, шахти, контейнери.
С цел стимулиране на земеделските производители максимално
облекчихме процедурите за отдаване на земя от общинския поземлен фонд.
При максимално съобразяване с изискванията на закона, дадохме
възможност на всички желаещи и правоимащи да наемат своевременно
земеделска земя, ливади и пасища.
В рамките на дейността на общинския център за социални услуги и
дейности организирахме общинска трудова борса, която се явява посредник
при търсенето и предлагането на различни по време и вид работи.
2. Подобряване на жизнената среда и публичните услуги
В тази сфера на дейност са разписани най-много - 38 мероприятия и
задачи за изпълнение в рамките на мандата. По-голямата част от тях са
стартирани или изпълнени в пълен обем още през първата година на
управление.
Община Мездра подготви и внесе за одобрение проекти по всички
възможни програми където сме допустим бенефициент. За всички участия
проведохме публични обсъждания и има положителни решения на ОбС –
Мездра. Голям плюс в работата е, че успяхме да осигурим качествено и
безплатно проектиране на големите инфраструктурни проекти по ПРСР.
Съобразяваме се стриктно с нормите, залегнали в Закона за
обществените поръчки и за 2016г. сме осигурили необходимата прозрачност
и обективност на проведените процедури.
В рамките на годината успяхме да идентифицираме и остойностим
всички инфраструктурни проблеми и инвестиционни намерения в
населените места от общината. Една част от тях изпълнихме през 2016г.,
друга ще залагаме за изпълнение с инвестиционните бюджетни програми
през следващите години. За по-големите обекти ще търсим финансиране по
оперативни програми или чрез регионални дружества като ВиК.

Задачата за подготовка на проекти и кандидатстване по оперативни
програми е постоянна и резултатите от положените усилия през 2016г. са
следните:
- Подписани 8 договора по програма „Региони в растеж“ за
извършване на енергоефективни действия в сградите на общината,
полицията, пожарната, социалния комплекс, три училища, две
детски градини и 51 частни жилищни сгради на обща стойност над 7
милиона лева;
- Стартирани обществени поръчки за саниране на 7 жилищни блока в
града: Леденик 1, Леденик 2, Леденик 4, Блок 2, Блок 5, Блок 6 в кв.
101 и бившето общежитие на ул. „Сердика“ №2;
- Подготвени и представени за одобрение пред Програмата за
развитие на селските райони са три важни инфраструктурни проекти
на обща стойност 13 млн. лева, както следва:
o Реконструкция и основен ремонт на път Мездра – Дърманци –
Лик – Ослен Криводол и 500 метра от път Мездра – Руска
Бела;
o Ремонт на водопроводи и улични настилки в селата Брусен,
Долна Кремена, Зверино и Моравица;
o Реконструкция на улици и тротоари в гр. Мездра: ул. „Христо
Ботев“, „Александър Стамболийски“ и „Димитър Благоев“.
- Подготвихме и три проекта по програмата за трансгранично
сътрудничество със Сърбия, които поради проблеми с
документацията на партньорите от Сърбия, не бяха допуснати до
разглеждане;
- По програмата за развитие на човешките ресурси и национални
социални програми работим традиционно добре и през 2016г.
изпълняваме проекти, свързани с обществена трапезария, лични
асистенти, заетост на млади хора, помощ за пенсиониране,старт в
кариерата и др.

-

-

-

-

Предложението ни за изграждане на Център за обществена
подкрепа и дневен център за деца и лица с увреждания бе прието и
е осигурен лимит за изграждане в размер на 705 хил.лв.;
За пръв път от много години съсредоточаваме толкова много сили,
техника и човешки ресурс за привеждане на банкетите и
прилежащите на четвъртокласните пътища терени в изряден вид.
Почистихме направленията Дърманци – Лик – Ослен Криводол,
Мездра – Руска Бела, Мездра – Брусен – Царевец, Мездра –
Боденец – Крапец – Върбешница, Върбешница – Горна Кремена;
Извън направеното по капиталовата програма за 2016г. изкърпихме
през ОП „Чистота“ всички междуселищни пътища;
Стремим се да поддържаме тротоарите и улиците в населените
места в добър вид;
Предоставяме материали на активни наши съграждани за ремонт
или направа на нови тротоари, а чрез ОП „Чистота“ направихме
тротоара на ул. „Хр. Смирненски“ в Мездра. С работещите в
предприятието строителни работници поддържаме всички
общински сгради, детски площадки, паркове, алеи и градини. ОП
„Чистота“ се грижи за 129 декара зелени площи, 250 кв.м цветни
фигури и 150 кв.м засадени с рози. През годината зелените площи
бяха косени между 4 и 8 пъти. Поддържаха се дворовете на
детските градини и социалните домове в града, а така също и
зелените площи в селата Моравица, Кален, Лик, Ослен Криводол,
Типченица, Долна Кремена, Очин дол, Боденец, Руска Бела и др.;
Работихме активно по включването на максимален брой обекти в
прединвестиционните проучвания на ВиК мрежите, провеждащи се
по инициатива на МРРБ. Със сили и средства на „ВиК“ ООД – Враца
се извърши реконструкция на 2500 м от напорния водопровод за с.
Горна Бешовица и 2000 м от довеждащия водопровод на с. Кален;
С цел ограничаване на загубите на питейна вода разработихме
проект за подмяна на водопроводи в четири села на общината;
В изпълнение на поставените цели по подобряване на чистотата в
населените места променихме организацията на работа и

закупихме два рециклирани сметосъбиращи автомобила.
Доставените нови кофи и контейнери и спазването на графиците за
сметоизвозване подобриха цялостния процес и поддържането на
чистотата на обществените територии.
През 2016г. сме доставили на сметището във Враца 4266 тона
отпадъци;
- Променихме организацията на приемане на строителни отпадъци
на депото в Мездра, въведохме „зелен“ телефон за сигнали за
нарушения на чистотата и облекчихме процедурата по депониране
на строителни отпадъци;
- Ежедневно хората от ОП „Чистота“ полагат грижи за поддържане
на междублокови пространства, градини, тротоари, улици и
площади. Подпомагаме тази дейност и чрез наемане на
допълнителни хора по програми за временна заетост;
- Включихме се в инициативата „Да изчистим България за един ден“
и в рамките на акцията събрахме 23 тона твърди битови отпадъци;
- В изпълнение на проекти по програма на ПУДОС бяха изградени
две зони за отдих в селата Горна Кремена и Горна Бешовица;
- ОП „Чистота“ произведе 12000 коренчета от цветя за нуждите на
обществените градинки, засади 300 рози и 20 дръвчета.
Като кмет на общината посещавах нееднократно всички населени
места и участвах в разрешаването на възникнали проблеми и обсъждане на
предизвикателства. Инициирах провеждането на общи събрания на
населението в селата от общината. Представих отчет за свършеното и
отговарях на питания на гражданите.
В изпълнение на задачата за ефективен контрол на новото
строителство и противодействие на незаконното строителство, успяхме да
окомплектоваме дирекция „Устройство на територията“ с подготвени кадри,
които извършват ефективен контрол и реагират на всеки сигнал. Извършени
са проверки по 32 бр. сигнали и жалби и са съставени 4 бр. протоколи за
незаконно строителство.

През 2016г. изпитахме сериозни затруднения с обезпечаване на
транспортното обслужване на населението и изпълнението на общинската
транспортна схема. Един от най-големите превозвачи, фирма „Цветина – М“
– Цветан Тодоров в края на годината отказа изпълнението на превози по
направленията Брусен – Царевец – Старо село, Дърманци – Лик – Ослен
Криводол и Боденец – Крапец – Върбешница. Тежкото финансово,
организационно и техническо състояние на общинските транспортни
дружества „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс-авто – 2015“
ЕООД не им позволява да покрият коректно обслужваните от тях
направления и не могат да поемат други курсове. Наложи се спешно и
безвъзмездно да им предоставим за ползване два общински автобуса, с
които да подсигурят дейността си. Привлякохме като превозвач външна
фирма „Цецо – Транс – 63“ ЕООД, с чиято помощ подсигурихме
изпълнението на транспортната схема. Получихме допълнително средства от
Министерството на финансите, с които разплатихме на 100% всички
задължения към превозвачите.
Пълно изпълнение на задачите, които сме си поставили в сферата на
транспортното обслужване, можем да постигнем едва след провеждане на
успешна процедура по реда на Закона за обществените поръчки и участие в
тази процедура на фирми, разполагащи с изискващата се техника, база и
персонал.
Отчитайки социалната функция на пощенските клонове в селата от
общината и изпълнявайки собствените си задачи и цели, подпомогнахме
ремонта на станцията в с. Царевец и преместихме на по-удобно за
гражданите място станцията в с. Руска Бела.
В края на 2016г. финализирахме усилията си по разширение на
мрежата за видеонаблюдение в града. Монтираните нови камери и
изградени връзки създават условия за засилване на контрола и получаването
на полезна информация.
Подкрепяме с каквото можем действията на РУ Полиция – гр.Мездра в
борбата им с битовата престъпност. Специализираните акции, които

провеждат, и разширеното присъствие в малките населени места са важни
стъпки в правилната посока.
Една от най-важните задачи, която си поставихме за изпълнение през
мандата, е подобряване на административното обслужване на населението,
отношение на загриженост и внимание към всеки гражданин, потърсил
помощ, съдействие или услуга. Бавно, последователно и безкомпромисно
преследваме тази цел. Идеята нашите съграждани прекрачвайки прага на
общинската администрация, да изпитат усещането, че са в собствения си
дом, е вече факт за мнозина. Трудно се променят характери, наслоени
навици и традиции, но макар и на висока цена/освободени общински
служители/, целта се постига. Поради неокомплектоването на ръководството
на общината /няма назначени заместник-кметове/ и физическата
невъзможност да приема всички желаещи в рамките на официалния
приемен ден, разчитаме основно на предварително формулираната и
изпълнена задача – постоянно действаща приемна за граждани. Тази услуга
се предлага ежедневно за всички желаещи в специално определена за това
стая на партерния етаж на общината. За улеснение на гражданите
преместихме касата за събиране на местни данъци и такси на партера в
Информационния център, където за да се чувстват комфортно, всички
посетители имат възможност да изпият чаша топъл чай през зимата или
минерална вода през лятото.
3. Превръщане на община Мездра в социална община
Социалната политика на община Мездра е насочена към подобряване
качеството на живот и създаване на благоприятни условия за задоволяване
на жизнените потребности на населението.
Чрез кметовете на населените места, дейността на социалните
работници и сигнали на граждани добиваме информация за лица, семейства
и домакинства в неравностойно положение, трайно безработни, с доходи
под социалния минимум, мизерстващи.

В община Мездра се реализира социалната услуга ,,Обществена
трапезария” чрез проект „Осигуряване на топъл обяд в община Мездра“. По
него се предоставя топъл обяд на лица и семейства, изпаднали в трайна
невъзможност да се грижат за себе си. Капацитета на социалната услуга е 90
потребители и опитът показва, че е крайно необходима, тъй като така се
осигурява топла, питателна храна на лица и семейства, който не могат да си я
приготвят сами.
Винаги има желаещи за услугата и капацитетът й е покрит на 100%.
Мнението на потребителите, отразено в анкети, проведени в Общински
център за социални услуги и дейности за предоставяната услуга е много
добро, гражданите са впечатлени от комплексното решаване на проблемите
им от общината.
В Общински център за социални услуги и дейности функционира
,,Бюро за социални услуги”. То предоставя социални услуги на семейства с
деца, инвалиди и стари хора, нуждаещи се от консултации по проблеми,
свързани със социалното подпомагане, провеждане на анкети, социална
работа със семейства с непълнолетни деца, разпределение на хуманитарни
помощи, консултации и съдействие за намиране на работа за гледане на
болни и възрастни хора, създаване на връзки с граждани, търсещи битови
услуги: цепене на дърва, почистване на комини, ел. и ВиК услуги, създаване
на регистър на търсещи квартира и на желаещите да предоставят такава .
През 2016 година в Бюро за социални услуги са потърсили съдействие
441 лица, а на 2057 лица е предоставена хуманитарна помощ.
По проблеми, свързани със социалното подпомагане са консултирани
328 лица, а социална консултация бе проведена с 12 семейства с
непълнолетни деца.
Регулярно са организирани и кампании за събиране на дрехи и обувки
втора употреба, с който са подпомагани деца и лица в нужда. Оказано е
съдействие за намиране на работа за гледане на болни и възрастни хора на
16 лица.

Общински център за социални услуги и дейности се включи в
раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни. На
първо раздаване 947 бенефициенти са получили 12879.20 кг. хранителни
продукти, а на второто раздаване 173 бенефициенти са получили 2574.240
кг. хранителни продукти. По втори транш на горепосочената програма 937
бенефициенти са получили – 13717.680 кг. хранителни продукти.
През 2016 г. община Мездра обнови автопарка си с два нови
автомобила. Закупен бе нов автомобил за нуждите на Домашен социален
патронаж – Мездра, а втората придобивка бе нов микробус за хора с
увреждания, закупен по проект „Независим живот в община Мездра”.
Екип от Дирекция „Икономика, социални дейности и заетост“ проведе
поредица от срещи с младежи до 29 години с цел мотивация,
преквалификация и осигуряване на заетост. Изготвеният анализ бе
изключително полезен при кандидатстването по ОП РЧР „Обучение и заетост
на младите хора“. По спечеления проект бе осигурена заетост в рамките на 6
месеца на 95 младежи до 29 години.
,,Клубове на инвалида” и ,,Клубове на пенсионера” играят важна роля
в живота на хората от третата възраст и лицата с определена степен на
намалена работоспособност. Там членовете разнообразяват живота си чрез
четене на здравни беседи, честване на рождени дни, отбелязване на
национални /традиционни / празници и тържества, организиране на
кулинарни и битови изложби с благотворителна цел, ежедневни тихи игри,
концерти на фолклорна група ,,Искрица” и мъжка певческа група ,,Калето”,
обмяна на опит със сродни клубове, организиране на екскурзии и др.. През
изминалата година са организирани 13 екскурзии и са чествани
организирано 4 празника.
В петте клуба в гр. Мездра членуват 717 членове. Те използват
материалната база на изградения Социален комплекс в Мездра. Към него
съществува помощен пункт, който предоставя топли и безалкохолни напитки
за пенсионери и инвалиди.

В четиринадесетте клуба в селата членуват 584 членове.
Клубовете се финансират от общинския бюджет и са разположени
в сгради, собственост на общината. През изминалата година, са
задоволени нуждите на всички клубове, потърсили помощ от общината.
Десет доброволци са участвали в Проект на Сдружение с
нестопанска цел ,,Жарава" - ,,Социално включване на хора с
увреждания" в гр. Мездра в обучение по приложни художествени
умения /декупаж и декорации/, предприемачество и инициативност.
50 пенсионери взеха участие в Националната конференция на
,,Българската асоциация на пенсионерите в България” проведена в зала
3 на НДК, по повод Международния ден на възрастните хора 1-ви
октомври.
Специални грижи за деца от семейства на социално слаби родители,
ползващи услугата Обществена трапезария, се осъществи чрез организиране
на Лятна академия „Патиланци“. Инициативата бе на Общински център за
социални услуги и дейности и фондация „Мисия".
Академията бе развита в три модула, три поредни седмици през месец
юли:
Модул №1 – 13 юли 2016г. В невероятния свят на книгите „Ела при нас,
забавлявай се, чети и в любим герой се превърни”. В салона на Общински
център за социални услуги и дейности се състоя литературно четене на едни
от най-интересните детски книжки – „Патиланско царство“, „Пипи Дългото
Чорапче“ и др. Всяко дете получи подарък – детска книжка, с която да
продължи невероятното приключение в света на литературата и в къщи.
Модул №2 – 20 юли „За да играем весели игри, трябва нищо да не ни
боли”. На децата бе разяснено колко е важно да се храним здравословно,
защо редовното миене на зъбите е важно и най-вече колко е приятно и
полезно да прекарваме ваканцията навън, отколкото пред телевизора и
компютъра затворени в къщи.
Модул №3 – 27 юли 2016г. Ателие за малки художници – Рисувам
своята мечта. „Ще творим и бляскава изложба ще си уредим”. В този ден
децата рисуваха на територията на Археологическия комплекс ,,Калето".
Нарисуваните картини бяха изложени на партерния етаж в големия салон на
Социалния комплекс.

Успешно изпълняваме проекта по програма „Деца и младежи в риск“.
Проектът се реализира в детските градини на територията на общината и е
насочен към децата в риск. През 2016 г. децата посетиха една театрална
постановка, тридневно зелено училище в гр. Долна Баня и пикник с велотур.
Специални грижи обществените възпитатели и училищните комисии за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
положиха за превенция и работа с деца в риск – деца, останали без родители
/работещи в чужбина/ или попаднали под негативно въздействие.
Нормално функционират и медицинските кабинети в училища и детски
градини, в тях за деца и ученици ежедневно полагат грижи 8 фелдшери и 14
медицински сестри. Заредени бяха спешните им шкафове с необходимите
лекарства и медикаменти.
С приемането на бюджет 2016г. се обезпечи еднократното финансово
подпомагане за новородени деца. То е в размер на 350 лв. за всяко първо
родено дете, 300 лв. за всяко второ родено дете и 100 лева за всяко трето
родено дете в община Мездра. През 2016г. са изплатени 51 хил.лв. за
подпомагане на младите семейства.
4.Осигуряване на достъпно здравеопазване за всеки
В тази дейност основните задачи са заложени за 2017, 2018 и 2019г.
През 2016г. подпомагахме логистично и физически дейността на МБАЛ
при осъществяване на основните й дейности.
„МБАЛ – Мездра“ ЕООД е осигурила 24 часово покритие с
медицинска помощ за гражданите по: вътрешни болести, акушерогинекологична помощ, хирургия, неврология, реанимация и интензивно
лечение, детски болести, микробиологична и клинична лаборатория и
отделение по образна диагностика. Болницата разполага със собствено
отделение по обща и клинична патология.
Диагностично – консултативния блок е с разкрити кабинети по всички
специалности, по които се работи в стационарните отделения.

На територията на общината дейността си извършват 12
общопрактикуващи лекари и 17 дентални медици. Има регистрирани 8
аптеки и 4 дрогерии.
През месец септември 2016 г., Асоциация „Жени без остеропороза“
изнесоха презентация „Да запазим костите си здрави“ и направиха
измервания за костната плътност на жители от община Мездра.
За периода 5 - 7 юни 2016 г. с помощта на Фондация „Направи добро
– Александровска“ и община Мездра се извършиха безплатни здравни
профилактични прегледи в селата Оселна, Люти брод и Горна Кремена, от
следните специалисти – ортопед, кардиолог, ендокринолог и уролог.
В „Специализирана болница за продължително лечение и
рехабилитация по вътрешни болести – Мездра“ ЕООД се предлагат хоспис
услуги за лежащо болни. Капацитетът е 5 легла.
5.Превръщане на образованието в най-ценната инвестиция
Община Мездра изготви: Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците, Наредба за записване, отписване
и преместване на деца в детските градини на територията на община
Мездра, Наредба за определяне на условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на деца в община Мездра и Наредба за условията и реда за
вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за
личностно развитие в регистър в община Мездра.
В община Мездра е създаден много добър микроклимат на работа и
взаимоотношения между педагози, деца, ученици, родители, създадени са
условия за сътрудничество и ефективна работа, с цел постигане на пълен
обхват на децата в образователната система.
Във всички училища има осигурен квалифициран персонал, медицинско
обслужване и интернет достъп.

Чрез формулата за разпределение на средствата между училищата в
общината успяхме да реализираме общинските приоритети в сферата на
образованието и да подпомогнем всяко училище според потребностите.
Особено ценна бе подкрепата за училищата в Моравица, Зверино и
Елисейна. Обнови се основно базата в с. Моравица. Изградиха се вътрешни
тоалетни, монтираха се климатици във всяка стая.
Обезпечено с финасови средства е и безплатно транспортно
обслужване за пътуващите деца и ученици.
На 24 май 2016 година бяха връчени парични награди в размер на 4330
лева и грамоти на 42 изявени състави, ученици и младежи за постижения в
областта на науката и техниката, изкуството, културата и спорта.
Годишни степендии спечелиха Рая Марианова Лалова и Дженифър
Крис Елис Стоянова, ученички от СУ “Иван Вазов“ - гр. Мездра, в размер на
1620 лева всяка от ММС и МОН за постигнати високи резултати в областта на
спорта и науката по Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби.
Рая Марианова Лалова заслужи стипендията от ММС с шампионската
си титла на 800 м гладко бягане на Националния шампионат по лека атлетика
за момчета и момичета до 16 години.
Дженифър Крис Елис Стоянова спечели първа награда на
Националната олимпиада по испански език.
В Община Мездра са създадени условия за удовлетворяване
интересите, желанията и потребностите за личностно израстване и
реализация на децата и учениците в свободното от учене време. Създадени
са разнообразни условия за изява и участия в конкурси, конференции,
олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби, открити
занимания и др. на всяко дете и ученик, участващо във формите на
извънкласна дейност.
В Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ има следните
групи :
1. Литературно творчество – Приказен свят
 Три групи с общ брой – 44 деца

2. Танцово изкуство – Мажоретни състави
 Три групи с общ брой – 37 деца
3. Спортна гимнастика
 Една група с общ брой – 14 деца
4. Художествена гимнастика
 Две групи с общ брой – 28 деца
5. Вокална група
 Една група с общ брой – 13 деца
През 2016 г. стартирапроект „Многообразие без граници за децата в
Община Мездра” по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”. Дейностите стартираха на 27 юли 2016 г. и ще
завършат на 27 юли 2018 г., като безвъзмездното финансово подпомагане е в
размер на 267 250, 20 лв.
Бенефициент по проекта е детска градина „Роза”, а партньори по него са
детските градини в общината – „Мир”, „Слънчице” и „Детелина” в Мездра и
детска градина „Звездичка” в Зверино. Партньори по проекта са община
Мездра и сдружение в обществена полза „Нов път“. Целевата група обхваща
388 деца, от които около 40 процента са от малцинствените групи.
От първата копка, направена през 1964г. за изграждане на ученически
лагер в землището на община Шабла, нашите предшественици са имали
идея за придобиване в собственост на земята в тази курортна зона. Едва сега,
през 2016г., реализирахме тази мечта и днес община Мездра е собственик на
близо 6 декара земя в къмпинг „Добруджа“ практически на първа
крайморска линия.
6.Развитие на културата, спорта и туризма
Възприемаме читалищата от общината като пазител на българщината и
структура, която е в основата на всички инициативи и събития, свързани с
културния и обществен живот в населените места. Със средства от бюджет
2016г. подпомогнахме с по 500 лв. всички тържества, организирани в селата.
Осигурихме допълнително финансиране за пътуване на самодейни
колективи в размер на над 2000 лв. Подпомогнахме изцяло читалищата в

Мездра, Боденец и Руска Бела при изготвянето на проекти за кандидатстване
по оперативната програма за развитие на селските райони.
Ориентирахме така културния календар на общината, че да наситим
максимално организираните прояви с участия на наши самодейни
колективи. Заслужаваше си! Удоволствието бе и за изпълнители, и за
зрители.
През 2016г. продължихме развитието на АК „Калето“. Оптимизирахме
организацията на работа. Освободихме се от скъпите и безполезни външни
охранители и със собствени работници поехме поддръжката на обекта. АК
„Калето“ се превърна в естествен културен център на общината: представяне
на книги, литературни четения, изложби на „текстил“, картини,
средновековни оръжия и костюми, етнографска изложба, Дионисиеви
празници, конференции, уъркшоп по изобразително изкуство, фестивал на
средновековните традиции, бит и култура, изяви на спелеоклуб и какво ли
още не.
Нашият археологически комплекс влезе в националните новини и не
просто като един от 100-те национални туристически обекта, а като търсено и
харесвано място.
През 2016г. подпомогнахме участието на общинските спортни клубове
в спортните им календари с общо 35 хил.лв. Спасихме футболната чест на
Мездра и поредният „Локомотив“ се представя успешно в „А“ окръжна
група. Запазихме детско-юношеската школа в Мездра, а кметовете на
Моравица и Оселна създадоха детски футболни отбори. Поддържаме базата
на стадион „Локомотив“ в добро състояние. Изградихме подпорна стена и
ограда, а тревните площи привличат не само футболисти. Макар и скромна,
спортната база на общината се ползва безплатно от клубове, деца и
граждани и дава възможност за развитие. Приехме и Наредба за развитие на
младежта и спорта и за пръв път заложихме и изплатихме в края на годината
достойни парични награди на 10-те най-добри спортисти на годината, 3-те
най-добри отбори и треньорите на годината.

Предварителната проверка, която възложих на извършените СМР на
спортната зала в Мездра, показа несъответствия между поети с договори
ангажименти и изпълнено проектиране и строителство. Сезирах
прокуратурата с предложение да извърши конкретни проверки и установи
съответствие между разплатени средства/общо 4,9 млн.лв./ и извършено
строителство. Агенцията за държавна финансова инспекция също извършва
проверка на този обект и се надявам след приключването й да имаме яснота
какви действия можем да предприемем за довършване на залата.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Състоянието на финансов колапс, в което се намираше община Мездра
в началото на мандат 2015-2019 оказа трайно и решаващо негативно влияние
върху цялостното развитие. Приехме бюджет 2016 като „бюджет на
оцеляването“ и оцеляхме. Изпълнихме успешно ангажиментите си във
всички функции и дейности. Въведохме ред, дисциплина и отчетност, които
издигнаха общината на друго ниво. Сменихме приоритетите. Заложихме на
прагматизма и реализма, на ефективността и ефикасността. Ограничихме
рязко щедрите и безсмислени рекламни разходи, всевъзможни договори за
услуги, безконтролното източване на общинския бюджет и се оказа, че има
пари в общината. И за покриване на стари задължения, и за текущи разходи.
Инвестирахме в собствени структури и техника и резултатите, които
постигнахме, ни дават самочувствие и увереност да продължим. Колкото посилни ставаме, толкова по-големи стават мечтите ни.
Управленската програма показва жалоните, а реалните очаквания и
изисквания на хората и времето ще чертаят пътя ни напред.
инж. Генади Събков
Кмет на община Мездра

