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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 

2021 ГОДИНА 

 

І. Общи условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на общината 

/ПИРО/ 

Планът за интегрирано развитие на Община Мездра (ПИРО) 2021-2027 г. е 

основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на 

общината . Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Община 

Мездра. ПИРО представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, 

осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на 

различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската 

територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на 

плана.   

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23, ал.1, чл.8, чл.13 и чл.32, ал.1  от 

Закон за регионално развитие (ЗРР), чл.19 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионално развитие (ППЗРР), чл.11 от Закона за туризма, чл.11, ал.2 от Закона за 

насърчаване на инвестициите  и в съответствие с Методически указания за разработване 

и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 

г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Приет е с Решение №348 по Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет Мездра. 

През 2021 г. (данни към 31.12.2021 г.) населението на Община Мездра по постоянен 

адрес е 19 916  жители, от които 11 264 в гр. Мездра и  8 652 в селата. Налице са 

тенденции за намаляване на раждаемостта и застаряване на населението; миграция и 

емиграция на населението в трудоспособна възраст.  Икономическата и финансова 

обстановка в страната предопределя и всички показатели, от които се прави оценка на 

икономическото развитие на общината. COVID-пандемията през 2021г. оказа влияние на 

социално-икономическата среда на всички нива в държавата. 2021 година беше изцяло 

под влиянието на световната пандемия от коронавирусна инфекция и това даде своя 

сериозен отпечатък върху икономическия сектор. Много бизнеси бяха принудени да 

намалят обема на дейността си, което доведе и до намаляване на броя на наетата работна 

ръка. На местно ниво с решения на общинския съвет бяха приети и прилагани мерки по 

отношение на облекчаване плащането на наема и таксите за ползваните общински 

терени. Икономика на община Мездра запазва многопрофилната си структура. По 

отделни икономически показатели общината е с добри позиции в социално-

икономически и инфраструктурен комплекс на област Враца. Тя е сред четирите най-

големи общини в областта заедно с общините Враца, Козлодуй и Бяла Слатина, в които 

са концентрирани по-голямата част от икономическите дейности, работната сила и 

обектите на социалната и техническата инфраструктура. Най-значимо място запазва  

сектора на добивната промишленост в общината  - добивът и преработката на нерудни 

материали, където е регистриран и най-значимия инвестиционен интерес. Регионът е 

сравнително богат на високо качествени строителни и облицовъчни материали – 

врачански камък. Основните кариери за добив на врачански варовик са разположени по 

линията Върбешница-Горна Кремена-Царевец. Значителна част от продукцията е 

насочена за износ. 
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В селското стопанство, почвените условия, в комбинация с климатичната 

характеристика на общината, са благоприятна предпоставка за развитие на зърно 

производството и животновъдството. Причините за това са субсидиране на редица 

земеделски производители, формиране на големи масиви от обработваеми земи, засети 

с определена култура, високата степен на механизация на производството и др.  

Въпреки това, слабият капацитет на предприятията (основно микрофирми), не могат да 

осигурят необходимия интензитет за развитие на конкурентоспособна местна икономика 

и заетост на населението. От съществено значение за социално-икономическата 

обстановка в общината е безработицата. По данни от Дирекция „Бюро по труда“ броят 

на регистрираните безработни лица за 2021 г. е  413 , процентът на безработица е 4,4 %  

към края на месец декември 2021 г.  

ІІ. Напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на 

индикаторите за наблюдение 

 Напредъкът по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на 

индикаторите за наблюдение е показан в Таблица  за наблюдение и оценка на ПИРО на 

Община Мездра за  2021 г. неразделна част от Доклада. Посочените данни в таблицата 

по приоритети и мерки са както следва: 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

постигане на високи нива на заетост и устойчиво използване на ресурсите 

Мярка 1.1. Създаване на условия за възстановяване и развитие на икономиката, 

привличане на нови високотехнологични производства и повишаване 

конкурентоспособността и иновационната активност на предприятията 

Индикатор: Брой сертифицирани инвестиции клас В  

Следи се изпълнението на инвестициите по 2 издадени сертификата от 2020 г. - №1 

/17.08.2020г. на „Йотов Стоун „ ЕАД  за проект „Модернизиране на текущи и 

инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун“ и  

№2/03.12.2020 г. на „Ариел ТН“ ЕООД за проект „Винарска изба и семеен хотел “. 

Индикатор: Брой реализирани инвестиционни проекти за създаване на нови/  

разширяване на съществуващи производства.  

Реализиран инвестиционни проекти през 2021 г.: 

 Винарска изба и семеен хотел с. Дърманци  

 Модернизация на биологично земеделско стопанство, оранжерия за зеленчуци и 

подправки с обслужваща сграда с.Лик  

 Автосервиз –УПИ IV, кв.97 с.Моравица 

 Овчарник за 40 овце с.Игнатица 

 Автомивка и сервиз за гуми кв.101г Мездра 

Индикатор: Реализирани проекти от частния сектор, производствени инвестиции, 

иновации и ЕЕ (ОПИК) 

Проектите от частния сектор през 2021 година са както следва: 

- „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ на следните юридически лица: 

Околчица АД, Ротана Мездра ЕООД, Роял ООД, Сечо ЕООД, Техкерамик - М АД,  
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ТМПВ груп ЕООД, Тренд мениджмънт ЕООД, Феличе-2011 ЕООД, Цветина ЦЦ 

ЕООД, Цветина голд ЕООД, Цветина Йорданов-Тодоров ООД, Юнайтед 

секюрити ЕООД, Яна 93 ЛК ЕООД, Цветина-Мездра ЕООД 

- „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Роял ООД 

- „Закупуване на мобилен бетонов възел“ – СПЕКТ ЕООД 

- „Подпомагане развитието на земеделското стопанство на Стойчо Стоянов“ – 

Стойчо Стоянов 

- „Внедряване в производството на „Техкерамик-М“ ООД на иновативен процес за 

еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение 

обработващи дискове“ -„Техкерамик-М“ АД 

- „Инвестиции в човешкият капитал на Техкерамик-М АД - гаранция за успешен 

бизнес“- Техкерамик-М АД 

- „Здравословна и безопасна работна среда- за повече сигурност, спокойствие и 

ефективен труд в Цветина- Мездра ЕООД“ - Цветина- Мездра ЕООД 

- „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Цветина- Мездра 

ЕООД 

Мярка 1.2. Стимулиране развитието на селскостопанският сектор 

Индикатор: Брой ЗП, ползващи под наем общински поземлен фонд  

Земи по действащи договори за наем от общинския поземлен фонд ползват 53 

земеделски производители, в т.ч. 5 – зърнопроизводители, 3 – трайни насаждения, 45 – 

животновъди. В това число сключените договори през 2021 година са 25 – 2 със 

зърнопроизводители и 23 с животновъди. 

Индикатор: Обновени общински пазари  

В процес на изпълнение са строително-монтажни работи по реконструкция и 

модернизация на Общински пазар – Мездра на стойност 1 716 715,57 лв. с вкл. ДДС, 

финансирани от ФОНД ФЛАГ – Българска инвестиционна и координационна платформа 

за градско развитие. 

Предметът на целия проект е изграждане на нов покрит пазар и благоустрояване на 

околното пространство в УПИ І, кв.85 по ПУП-ПРЗ на гр. Мездра. 

Мярка 1.3. Развитие на туризма 

Индикатор: Нарастване на реализираните нощувки в местата за настаняване  

 Реализираните нощувки  в местата за настаняване на територията на община Мездра за 

2021 година по данни от Единната система за туристическа информация са 13606. 

Индикатор: Нарастване посещенията на АК „Калето“  

Реализираните посещения на АК „Калето“ в гр. Мездра  за 2021 година по данни събрани 

в общинската администрация са  10 050, в т.ч. 5072 с билети и останалите са посещения 

на мероприятия организирани от общината и от частен характер. 

Индикатор: Археологически проучвания на културни ценности с национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН  
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През 2021 г. са извършени археологически проучвания в западната част на Антична и 

средновековна крепост „Калето“ гр. Мездра .Резултатите от приключилото 

археологическо проучване и необходимостта разкритите структури от късната античност 

и праисторията да бъдат запазени на място са отразени в Протокол на експертна комисия 

от 11.11.2021г. за приемане резултатите от археологическо проучване-разкопки и 

Заповед № РД09-1365/16.11.2021г. на заместник министър на културата доц. д-р Пламен 

Славов.  

Археологически проучвания в землището на с. Дърманци, във връзка с изграждането на 

новото трасе на път Е-79. 

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата във всички населени 

места, подобряване на градската и селищна среда 

Мярка 2.1. Подобряване състоянието на уличната мрежа, ВиК инфраструктурата и 

елементите на уличната инфраструктура, вкл. обществените паркинги 

Индикатор: Рехабилитирани  улици, в т.ч. съпътстваща инфраструктура в населените 

места  

През 2021 г. цялостно е  подменена настилката на 28 улици. Подменен е водопровода на 

59 улици, както следва : 

 Финансирани по капиталовата програма на общината за изпълнение на 

проектиране и СМР: 

- улица „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Руска бела – подмяна на водопровод и 

настилка 

- улица „Георги Димитров“, с. Лик – подмяна на водопровод и настилка 

- улица „Чешмата“, с. Крета – подмяна на настилка 

- улица „Георги Апостолов“, с. Люти брод – подмяна на настилка 

- улица „Комсомолска“, с. Кален – подмяна на настилка 

- улица „Стамболийски“, с. Ослен Криводол – подмяна на настилка 

- улица „Христо Ботев“, с. Крета  – подмяна на настилка 

- улица „Дунав“, с. Дърманци – подмяна на настилка 

- улица „Ком“, с. Дърманци – подмяна на настилка 

- улица „Васил Левски“, с. Дърманци – подмяна на настилка 

- улица „Петко Маринов“, с. Долна Кремена – подмяна на настилка 

- улица „Любен Каравелов“, с. Люти дол – подмяна на настилка 

- улица „Васил Левски“, с. Ребърково – подмяна на настилка 

- улица „Цветко Илиев“, с. Цаконица – подмяна на настилка 

- улица „Искър“, с. Зверино – подмяна на настилка 

- улица „Мир“, с. Старо село – подмяна на настилка 

 Финансирани по проект № 06/07/2/0/00528 „Реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на 

територията на Община Мездра“, финансиран  по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
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видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.  са подменени водопроводи и улична 

настилка както следва:  

- Моравица 

Подменен водопровод и цялостно преасфалтирани са улиците: „Христо Ботев“, „Емил 

Марков“, „Юшан“, „Иван Нивянин“, „Аламан“, „Околчица“, „Васил Левски“ 

Подменен водопровод с траншейно възстановяване на уличната настилка: „Христо 

Смирненски“, „Божур“, „Леденика“, „Зелена поляна“, „Теменуга“, Бачо Киро“, 

„Витоша“, „Иглика“, „Ал. Стамболийски“, „Тотка Илиева“, „Г. Димитров“, Старата 

воденица“, „Н. Вапцаров“, „Шипка“, „Хаджи Димитър“, „Средна поляна“, „Беласица“ 

- Брусен 

Подменен водопровод и цялостно преасфалтирани са улиците: „Ал. Стамболийски“ и 

„Роза“ 

Подменен водопровод с траншейно възстановяване на уличната настилка: „Герена“,   

„Искър“, „Шипка“, „Люляк“ 

- Долна Кремена 

 Подменен водопровод и цялостно преасфалтирани са улиците: „Никола Казашки“, 

„Г.Димитров“ 

Подменен водопровод с траншейно възстановяване на уличната настилка: „Гаврил 

Генов“, „Васил Левски“, „Никола Вапцаров“ 

- Зверино 

Подменен водопровод и цялостно преасфалтирана е улица „Колката“ 

Подменен водопровод с траншейно възстановяване на уличната настилка: „Динко 

Петров“, „Поп Андрей“, „Н .Вапцаров“, „Д. Благоев“, „Чавдар“ 

 Горна Кремена 

С финансиране от  ВиК – Враца,  във връзка с извършването на основен ремонт по път 

ІІІ-103 Мездра-Роман, е  подменен водопровода по главната улица  „Георги Димитров“ 

в селото. 

 По проект на ВиК ООД – Враца „Изграждане на ВиК структура на обособена 

територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца - водопроводна и 

канализационна мрежа на гр. Мездра в два подетапа 

През 2021 г. е изпълнена подмяна на водопроводи предвидени в първи етап, по улици в 

град Мездра, както следва: „Сердика“, „Владимир Заимов“, „Любен Каравелов“, „Роза“, 

„Брусенско шосе“, „Никола Вапцаров“, „Дружба“, „Искър“, „Георги Кирков“, „Патриарх 

Евтимий“, „Пейо Яворов“, „Ал. Стамболийски“, „Янко Сакъзов“, „Дунав“, „Христо 

Смирненски“ 

Индикатор: Проекти за реконструкция на мостове и кръстовища (главни улични 

артерии) 

В процес на актуализация е инвестиционен проект за реконструкция на моста и 

кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Христо Ботев“ в град Мездра. 

Индикатор: Паркоместа в новоизградени паркинги 
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През 2021 год. са обособени нови 58 паркоместа в гр. Мездра, в т.ч. 40 бр. южно от 

гробищния парк (успоредно на ул. Патриарх Евтимий“) и 18 бр. западно – до двора на 

ОП „Чистота“. 

Индикатор: Брой подменени осветителни тела (улично осветление)  

От ОП „Чистота“ през 2021 година са монтирани 29 осветителни тела и 30 бр. соларни 

осветителни тела. Ремонтирани 529 осветителни тела. 

Мярка 2.2. Благоустрояване и естетизиране на градската и селищната среда 

Индикатор:  Рехабилитирани градски паркове   

През 2021 година Община Мездра организира конкурс, с цел да придобие идея за най-

доброто решение на определената с конкурсната програма задача, чрез конкуренция на 

визуално представени различни идеи, като предхождаща процедура за възлагане на 

обществена поръчка за услуга – проект за „Изграждане на обновена паркова среда и 

благоустройство на градския парк в гр. Мездра”. Не беше проявен интерес, поради което 

се обмисля друг вариант за възлагане на проектирането. 

Индикатор:  Oблагородени зелени площи  

Благоустрояването на зелените площи в западната част на ул. Ал. Стамболийски е 

изпълнено в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти 

участък, гр. Мездра”, финансиран по ОП Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г на площ от 17 333 кв.м. 

Индикатор: Новоизградени/ремонтирани зони за отдих, детски и спортни площадки в 

населените места  

През 2021 година са изградени 2 спортни площадки – в с. Върбешница с финансиране от 

капиталовите разходи на общината  и в с. Долна Кремена  по проект BG06RDNP001-

7.007-0019 Изграждане на мултифункционално спортно игрище   в УПИ VII 697, кв. 68, 

с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони, детски площадки и кътове за отдих - 6  броя , финансирани чрез 

Националната кампания „За чиста околна среда -2021г.“ на тема „Обичам природата  - и 

аз участвам“ по инициатива на МОСВ в гр. Мездра, с. Люти брод, с. Оселна, с. Ослен 

Криводол, ДГ „Детелина“ Мездра, ДГ Слънчице“ Мездра. Зона за отдих в гр. Мездра - 

парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък. 

Мярка 2.4. Опазване и подобряване на околната среда, управление на отпадъците и 

превенция на риска 

Индикатор: Премахнати нерегламентирани сметища и замърсени терени  

През 2021 година са премахнати 4 нерегламентирани сметища в землищата на с. Крапец, 

с. Горна Кремена, с. Брусен и с. Зверино. 

Индикатор: Нови съдове за ТБО  

Новите съдове за ТБО за 2021 г. са 270 броя, в т.ч. 70 пластмасови контейнера с обем 1,1 

куб.м и 200 броя пластмасови кофи с вместимост 0,120 куб.м. 

Индикатор: Проекти за геозащитни мерки и дейности за превенция риска от свлачища 

През 2021г. е изготвен инвестиционен проект „Укрепване на свлачище VRC 27.44759.03 

с. Люти дол“ и е извършено инженерно – геоложко проучване на  свлачищна деформация 

на  път ІV-16117 в района на с. Типченица. 
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Мярка 2.5. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд  

Индикатор: Брой обекти с подобрена енергийна ефективност (вкл. жилищен сектор) 

Кметство с. Зверино по Проект BG06RDNP001-7.008-0016 „Въвеждане на мерки за 

енергоефективност в Кметство с.Зверино“, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони, BG06RDNP001-7.008 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“. 

Приоритет 3: Подобряване системите на образованието, здравеопазването и 

социалните услуги, запазване и развитие на културата и спорта 

Мярка 3.1. Подобряване на образованието и образователната инфраструктура 

Индикатор:  Училища с подобрена база (физкултурни салони, училищни дворове/ 

спортни площадки)  

През 2021 година са изпълнени:  

- СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино 

„Ремонт покрив на старата част на СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино“. Източника 

на финансиране е ПМС №262/29.07.2021 год. 

- ОУ „Христо Ботев“, гр. Мездра 

Ремонт на източен меден купол, текущи  ремонти на част от класните стаи. 

- ИОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Мездра 

През 2021 година е извършен ремонт покрив на  допълнителна сграда на училището. 

- СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра 

Изградена  подпорна стена на спортна площадка в двора на училището,  подмяна на 

седалките на спортната площадка.  

Индикатор:  Детски градини и филиали с подобрена база, дворни пространства, вкл. 

детски и образователни площадки  

- ДГ „Мир“ гр. Мездра  

По Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“ към МОН- 

Д) Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е 

оборудвана и обзаведена  външна площадка.  

- филиал на ДГ „Мир“ с. Долна Кремена 

ОбП „Чистота“ при Община Мездра през 2021г. са подпомогнали детската градина  с  

ремонтно-възстановителни и ремонтни дейности по таван и подпокривно пространство 

и вътрешен ремонт в детска група с. Долна Кремена. 

- ДГ „Детелина“ гр. Мездра 

През 2021г.  по проект "Чиста околна среда 2021"  - ПУДООС е обновен двора на ДГ 

"Детелина". 

- филиал на ДГ „Детелина“ с. Брусен 

 ОП "Чистота" са извършили ремонтно възстановителни дейности  във филиал с. Брусен. 
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- филиал на ДГ „Роза“ с. Моравица 

ОбП "Чистота" при Община Мездра за 2021 г. са извършили ремонтно възстановителни 

дейности  във филиал с. Моравица. 

- филиал на ДГ „Слънчице“- с. Дърманци 

ОбП "Чистота" при Община Мездра за 2021 г. са извършили ремонтно възстановителни 

дейности  във филиал с. Дърманци. 

Индикатор:  Реализирани съвместни дейности в сектор образование – партньори, в т.ч. 

НПО/ училища/ община 

 ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра 

Училището работи в партньорство с фирми от хотелиерския и ресторантьорския бизнес 

на територията на общината и от област София.  

Има паралелка в ІХ клас по професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“, която се 

обучава в дуална форма. Заявката за тази паралелка е  от „Тера Тур Сервиз“ ООД – 

София, учениците провеждат пробно стажуване в хотел „РИУ Резорт Правец“ – гр. 

Правец.  

 ПГ по МСС гр.Мездра 

През последните три години в училището се осъществява успешен план-прием по 

професии заявени от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Обучението се осъществява в 

дуална форма на обучение.  

Мярка 3.2. Достъпност и качество на социалните и здравни услуги 

Индикатор:  Лица получаващи целеви помощи за отопление 

Целеви помощи за отопление за 2021 година са получили 1082 лица от община Мездра 

по данни от Дирекция „Социално подпомагане“. 

Индикатор:  Лица от уязвими групи, с увреждания, безработни, неактивни и др., 

включени в проекти от социалната сфера 

През 2021 година в проекти от социалната сфера са включени 1292 лица, както следва: 

Договор № BG05М9OP001-2.040-0042-C02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания в община Мездра“- Компонент 2 по процедура Проект BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. – 115 лица 

Договор № BG05М9OP001-2.040-0042-C02 и допълнително споразумение към 

него Проект BG05M9OP001-2.101-0030-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в община Мездра“ по процедура Проект BG05M9OP001-

2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 150 лица 

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 88 лица 

Лична помощ по Закона за личната помощ – 476 лица 

Проект BG05M9OP001-6.002-0188-C01 „Патронажна грижа + в община Мездра“ 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 
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подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, 

Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на икономиката” -166 лица по двете направления на проекта. 

Проект BG05FMOP001-5.001-0182 «Топъл обяд за жителите на община Мездра“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. 

– 200 лица 

Чрез Фондация „Проект северозапад“ Люти брод – 93 лица. 

Чрез Фондация „Бъдеще и Надежда“ Мездра – 4 лица. 

Индикатор:  Обекти от инфраструктурата на здравеопазването с подобрена ЕЕ  

Изготвена КСС и осигурено финансиране чрез ПМС 326/12.10.2021 г. за изпълнение на 

СМР през 2022 г.,  

Мярка 3.3. Съхранение на културата и развитие на културни дейности 

Индикатор:  Новосъздадени многофункционална зала (за ритуали, изложби, камерна 

зала, административна част)  

През 2021 г. е изготвена актуализация на проект „Преустройство на съществуващо 

помещение в Многофункционална зала, ул. „Христо Ботев“ 27, УПИ XI, кв.68 град 

Мездра. 

Индикатор:  Проведени културни събития, фестивали, празници в населените места 

Проведените през 2021г. културни събития , фестивали, празници в населените места са 

37, както следва: 

 Симпозиум по скулптура гр. Мездра 

 Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”  

 Мездра Рок Фест 

 Международен фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра” – проведен 

и в: с. Дърманци, с. Моравица и с. Зверино. 

 Национален фестивал  на клубове и школи за любители, изучаващи българските 

народни хора „Хорцето на Дефилето” 

 Национален фолклорен фестивал - „Пей, танцувай и в Моравица лудувай” 

 НФС „Де е българското” в ТК „Дядо Йоцо”  

 НФФ „Змей Горянин” в с. Зверино 

 НФФ „Типченица пее” в с. Типченица  

 НФФ „Белокаменица” в с. Царевец 

 Пленер „Почит към Върбан Бояджийски” в с. Горна Бешовица през 2021 г. 

 Дионисиеви празници; в АК „Калето”, гр. Мездра 

 Ежегодни празници на културата „Мездра-Май“, гр. Мездра 

 Фестивал на средновековните традиции, бит и култура, АК „Калето”, гр. Мездра 

 Дни на планинарското и приключенско кино; 
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 Ботеви чествания в с. Зверино  

 Рожден ден на Археологически комплекс „Калето” - АК „Калето”, гр. Мездра 

 Празници на населените места в селата: Старо село, Моравица, Горна Кремена, 

Люти брод, Очин дол, Елисейна, Ребърково, Люти дол, Царевец, Брусен, 

Типченица, Долна Кремена, Боденец, Руска Бела, Дърманци, Върбешница, 

Крапец.  

Мярка 3.4. Развитие на спорта 

Индикатор:  Инвестиционни проекти за спортна инфраструктура  

През 2021 година е изработен инвестиционен проект за Многофункционална спортна 

площадка в с. Върбешница. 

Индикатор:  Подкрепени спортни клубове 

През 2021 година са подкрепени 11спортни клуба, както следва: 

 ЖКХГ „Анелия“ 

 ХК „Локомотив“ 

 СК „Атлет“ 

 ШК „Локомотив“ 

 “Клуб по снукър Мездра 2013“ 

 „Зверино 4х4 екстрийм“ 

 ФК „СКАЛА – 2015“с. Оселна 

 КИБИ „Лотос – М“ 

 ФК „Ботевъ“ - Брусен 

 ОФК „Локомотив“ - Мездра 

 СКЛА „Митко Ценов Рънинг Тийм“ 

Приоритет 4: Добро управление в активен диалог и партньорство с местната 

общност, стопанския и нестопански сектор 

Мярка 4.1. Подобряване качеството на административните услуги в населените места 

Индикатор:  Кметства с подобрен сграден фонд, в т.ч. мерки за ЕЕ  

С подобрен сграден фонд са 9 броя кметства, както следва: 

По Проект BG06RDNP001-7.008-0016 „Въвеждане на мерки за енергоефективност в 

Кметство с.Зверино“, финансиран по Програма за развитие на селските райони, 

BG06RDNP001-7.008 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ – въведени мерки за ЕЕ на кметство с. Зверино. 

През 2021г. са извършени  ремонти на кметства от ОП „Чистота“ Мездра в селата: с. 

Типченица, с. Игнатица, с. Крета, с. Горна Кремена, с. Върбешница, с. Крапец, с. Лик, с. 

Зли дол.  

Индикатор:  Служители, преминали обучения 

През 2021 г.  10 служители са преминали обучения, както следва: 
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По Програма на СЕ и ЕК „РОМАКТ“ – 7 служители 

В Център за професионално обучение „ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“ - 3 служители 

 

ІІІ. Действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

ПИРО 

Предприети са мерки за наблюдение и  за събиране, обработване и анализ на данните. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, съгласно 

определените индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилаганите  мерки 

за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО. 

Наблюдението върху резултатите от реализиране на ПИРО се осъществява посредством:  

 анализиране на данни от общински регистри за различните публични дейности и 

услуги, предлагани от Общината;  

 набиране на информация от различни институции и анализ на данните;  

 анализ на индикаторите за резултат и количество. 

В съответствие с разпоредбите на ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на ПИРО се изготвя годишен доклад,  който се оповестява публично на 

страницата на общината в интернет. Прави се преглед на проблемите, възникнали в 

процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми.  

Видно от направения по-горе преглед на постигнатия напредък по изпълнението на 

целите, приоритети и мерките на ПИРО на община Мездра за 2021 г. е, че по голяма част 

от мерките се работи и има постигнати резултати. Усилията са насочени към единен 

подход за планиране и програмиране; концентрация на ресурси – финансови и човешки 

за постигане на целите на ПИРО; партньорство на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, съгласуваност с другите структуроопределящи политики 

и действия на национално и регионално равнище; повишаване административния 

капацитет на служителите и подобряване ефективността на работата им. Най–големият 

проблем остава недостига на финансов ресурс за инвестиции; влошаващите се 

демографски характеристики, нисък образователен ценз и липса на подходяща 

квалификация на работната сила; недостатъчно добро състояние на инфраструктурата. 

Това са основните фактори, които очертават насоките, по които ще се работи през 2022 

и следващите години.  

Осъществяват се мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ПИРО. На интернет страницата на Община Мездра е публикуван ПИРО 

2021-2027 г.  От там гражданите и заинтересованите страни могат да получат достъп до 

обществена информация, свързана с реализацията на конкретни дейности и мерки от 

плана. Информация за стратегическия документ е широко популяризирана още на етапа 

преди неговото приемане. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 

г. също ще бъде публикуван и ще е на разположение на официалната страница на 

Община Мездра. 

ПИРО  на община Мездра е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

регионалното развитие. Плановият документ на Община Мездра за периода 2021 – 2027 

г. интегрира предвижданията на останалите стратегически планови документи, свързани 

с регионалното развитие и устройството на територията и способства за постигането на 

синергичен ефект при усвояването на наличните условия и ресурси, на основата на 
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устойчиви модели. В тази насока, в ПИРО на Община Мездра са взети предвид 

предвижданията на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен 

район (СЗР) и Общия устройствен план на общината (ОУП) на Община Мездра, който 

създава планова рамка за дългосрочно устройствено развитие на територията, обвързано 

с документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и 

с документите за стратегическо планиране на пространственото развитие, 

регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР). 

Основните партньори в изпълнението и наблюдението на ПИРО са общинската 

администрация, общинския съвет, представители на различни институции на 

територията на общината, образователни, социални и културни институции, 

неправителствени организации. 

ІV. Проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО 

Към ПИРО на община Мездра е разработен Индикативен списък на важни за общината 

проекти, като Приложение 1А към ПИРО на Община Мездра за периода 2021-2027 

година. 

По включените в списъка проекти, напредъкът е следния: 

- Обновяване на общинския пазар: "Реконструкция на покрит пазар и 

благоустрояване на околното пространство в гр. Мездра 

В процес на изпълнение са строително-ремонтните работи по реконструкция и 

модернизация на Общински пазар – Мездра на стойност 1 716 715,57 лв. с вкл. ДДС, 

финансирани от ФОНД ФЛАГ – Българска инвестиционна и координационна платформа 

за градско развитие. Към настоящия момент процента на изпълнение е 55%. 

Предметът на целия проект е изграждане на нов покрит пазар и благоустрояване на 

околното пространство в УПИ І, кв.85 по ПУП-ПРЗ на гр. Мездра. 

- Мостове и реконструкция на кръстовище и мост - ул. Христо Ботев и ул. Янко 

Сакъзов гр. Мездра (входа на града) 

В процес на актуализация е инвестиционен проект за реконструкция на моста и 

кръстовището  на ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Христо Ботев“ в град Мездра. 

- Градски парк - Цялостна рехабилитация на инфраструктурата, изграждане на 

паркинг, изграждане на ЕЕ осветление, парково оборудване и обзавеждане, 

детски площадки, зони за отдих и спорт т.н. 

В края на 2020 год. и през 2021 год., с цел получаване на най-добра идейна концепция за 

организиране територията на градския парк са подготвени и обявени конкурси по реда 

на ЗОП за изработване на идеен проект за „Изграждане на обновена паркова среда и 

благоустройство на градския парк в гр. Мездра”. Към тях не беше проявен интерес, 

поради което се обмисля друг вариант за възлагане на проектирането. 

- Доразвитие на културно-историческия обект Калето, в т.ч. Изграждане на 

туристически информационен център „Български северозапад“ и 

административна сграда и експониране на новите разкопки 

През 2021 г. са извършени археологически проучвания в западната част на Антична и 

средновековна крепост „Калето“ гр. Мездра. Резултатите от приключилото 

археологическо проучване и необходимостта разкритите структури от късната античност 

и праисторията да бъдат запазени на място са отразени в Протокол на експертна комисия 

от 11.11.2021 г. за приемане резултатите от археологическо проучване-разкопки и 
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Заповед № РД09-1365/16.11.2021 г. на заместник министър на културата доц. д-р Пламен 

Славов. Това дава възможност за изготвяне на проект за консервационно-

реставрационни работи на обекта. За финансирането му, Община Мездра е внесла искане 

в Министерство на културата .  

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

ПИРО 

Отчетният период, въпреки малкия му обхват, се характеризира с реализирани дейности 

за подобряване условията, качеството на живот на населението на община Мездра и 

естетизиране на средата. Усилията са насочени към изпълнение и финализиране на 

проекти и други инфраструктурни дейности за подобряване средата за живот и работа в 

общината. Основно следва да се работи за:  осигуряване на финансови ресурси чрез 

различни източници на финансиране;  привличане на външни инвестиции; повишаване 

на заетостта на населението, не само чрез мерки и програми за заетост, но и създаване на 

трайни работни места; разумно и ефективно използване на природните ресурси; 

целесъобразно използване на културно-историческото наследство; разширяване 

използването на съвременни информационни системи и електронни услуги в различни 

сфери на обществения живот. За целта приоритетно е необходимо  да бъде създадена 

добра проектна готовност, като основа за търсене на възможности за финансиране. 

Приложение: Таблица  за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Мездра за  2021 г. 

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 

Кмет на Община Мездра 



Таблица  за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Мездра за  2021 г. 

Индикатори за продукт  

Приоритет, мярка 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

(при % 

нарастване) 

Целева 

стойност 

2027 

Стойност за  2021 

година 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на високи нива на заетост и 

устойчиво използване на ресурсите 

 

Мярка 1.1. Създаване на 

условия за възстановяване и 

развитие на икономиката, 

привличане на нови 

високотехнологични 

производства и повишаване 

конкурентоспособността и 

иновационната активност на 

предприятията 

Брой обновени  бизнес 

зони 

брой ОбА-Мездра годишно н/п 3  

Брой сертифицирани 

инвестиции клас В 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 5 Следи се 

изпълнението на 

инвестициите по 2 

издадени 

сертификата от 2020 

г. 

Брой реализирани 

инвестиционни проекти за 

създаване на нови/  

разширяване на 

съществуващи 

производства 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 5 5 броя 

Създаден инвестиционен 

профил  

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1  

Реализирани проекти от 

частния сектор, 

производствени 

инвестиции, иновации и 

ЕЕ (ОПИК) 

брой ИСУН годишно н/п 25 21 проекта 

Мярка 1.2. Стимулиране 

развитието на 

селскостопанският сектор 

Брой ЗП, ползващи под 

наем общински поземлен 

фонд 

брой ОбА - Мездра годишно н/п  53 ЗП, ползват под 

наем общински 

поземлен фонд   

Обновени общински 

пазари 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1 В процес на 

изпълнение  



Мярка 1.3. Развитие на 

туризма 

Нарастване на 

реализираните нощувки в 

местата за настаняване  

% НСИ годишно 79 385 

(2019) 

30% 13 606 нощувки 

Нарастване посещенията 

на АК „Калето“ 

% ОбА - Мездра годишно 79 385 

(2019) 

30% 10 050 посещения 

Археологически 

проучвания на културни 

ценности с национално 

значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 2 2 броя   

Участия в туристически 

борси/ изложения, 

сдружения, срещи  

брой ОбА - Мездра годишно н/п 10  

Подобрени/ създадени 

нови еко пътеки 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 2  

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата във всички населени места, подобряване на градската и 

селищна среда 

 

Мярка 2.1. Подобряване 

състоянието на уличната 

мрежа, ВиК 

инфраструктурата и 

елементите на уличната 

инфраструктура, вкл. 

обществените паркинги 

Рехабилитирани улици, в 

т.ч. съпътстваща 

инфраструктура в 

населените места 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 120 Цялостно подменена 

настилка на 28 

улици. Подменен 

водопровод на 59 

улици . 

Проекти за реконструкция 

на мостове и кръстовища 

(главни улични артерии) 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1 1 инвестиционен 

проект в процес на 

актуализация 

Паркоместа в 

новоизградени паркинги 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 500 58 паркоместа 

Брой подменени 

осветителни тела (улично 

осветление) 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 600 Монтирани 29 

осветителни тела и 

30 бр. соларни 

осветителни тела. 

Ремонтирани 529 

осветителни тела 

Рехабилтирани градски 

паркове   

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1 Обявен конкурс за 

идеен проект 



Мярка 2.2. Благоустрояване и 

естетизиране на градската и 

селищната среда 

Oблагородени зелени 

площи 

кв.м. ОбА - Мездра годишно н/п 18000 17 333 кв.м 

Новоизградени/ 

ремонтирани зони за 

отдих, детски и спортни 

площадки в населените 

места 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 40 2 спортни площадки, 

детски площадки и 

кътове за отдих - 7  

броя 

Създадени велоалеи брой ОбА - Мездра годишно н/п 1  

Мярка 2.3. Подобряване на 

достъпността и свързаност 

на населените места 

Рехабилитирана общинска 

пътна инфраструктура 

км ОбА - Мездра годишно н/п 15  

Мярка 2.4. Опазване и 

подобряване на околната 

среда, управление на 

отпадъците и превенция на 

риска 

Премахнати 

нерегламентирани 

сметища и замърсени 

терени  

брой ОбА - Мездра годишно н/п 30 Премахнати 4 

нерегламентирани 

сметища 

Нови съдове за ТБО брой ОбА - Мездра годишно н/п 1000 270  броя 

Нови площадки за 

строителни отпадъци 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1  

Участие в кампании за 

насърчаване на разделното 

събиране на отпадъци и  

опазването на околната 

среда 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 10  

Проекти за геозащитни 

мерки и дейности за 

превенция риска от 

свлачища 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 2 2 броя – 

инвестиционен 

проект и инженерно- 

геоложко проучване 

Мярка 2.5. Подобряване на 

енергийната ефективност на 

сградния фонд 

Брой обекти с подобрена 

енергийна ефективност 

(вкл. жилищен сектор) 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 14 1 обект 

Приоритет 3: Подобряване системите на образованието, здравеопазването и социалните услуги, запазване и развитие на 

културата и спорта 

 

Мярка 3.1. Подобряване на 

образованието и 

Училища с подобрена база 

(физкултурни салони, 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 4 4 обекта 



образователната 

инфраструктура 

училищни дворове/ 

спортни площадки) 

Детски градини и филиали 

с подобрена база, дворни 

пространства, вкл. детски 

и образователни площадки 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 8 6 броя  

Реализирани съвместни 

дейности в сектор 

образование – партньори, 

в т.ч. НПО/ училища/ 

община 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 3 2  - професионални 

гимназии 

Мярка 3.2. Достъпност и 

качество на социалните и 

здравни услуги 

Обекти от социалната 

инфраструктура с 

подобрено състояние 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 4  

Лица получаващи целеви 

помощи за отопление 

брой РДСП годишно н/п 800 (всяка 

година) 

1082 лица 

Лица от уязвими групи, с 

увреждания, безработни, 

неактивни и др., включени 

в проекти от социалната 

сфера 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 500 (всяка 

година) 

1292 лица  

Обекти от 

инфраструктурата на 

здравеопазването с 

подобрена ЕЕ 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1 Осигурено 

финансиране за  

изпълнение на СМР 

през 2022 г. 

Мярка 3.3. Съхранение на 

културата и развитие на 

културни дейности 

Новосъздадени 

многофункционална зала 

(за ритуали, изложби, 

камерна зала, 

административна част) 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1 1 инвестиционен 

проект  

Проведени културни 

събития, фестивали, 

празници в населените 

места 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 33 (всяка 

година) 

37 броя 

Мярка 3.4. Развитие на 

спорта 

Инвестиционни проекти за 

спортна инфраструктура 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 4 1 инвестиционен 

проект  



 

Подкрепени спортни 

клубове 

брой ОбА - Мездра годишно н/п (всички 

ежегодно) 

11 спортни клуба 

Приоритет 4: Добро управление в активен диалог и партньорство с местната общност, стопанския и нестопански сектор  

Мярка 4.1. Подобряване 

качеството на 

административните услуги в 

населените места 

Кметства с подобрен 

сграден фонд, в т.ч. мерки 

за ЕЕ 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 12 9 броя 

Служители, преминали 

обучения 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 70 (с 

натрупван

е) 

10 служители 

Мярка 4.2. Интегриран подход 

в планирането на социално-

икономическото развитие - 

диалог и партньорство 

Събития за консултиране 

при планиране и 

изпълнение на политиките 

за интегрирано развитие 

брой ОбА - Мездра годишно н/п 10  

Брой партньорства за 

местно развитие между 

публичния, частния и 

неправителствен сектор  

брой ОбА - Мездра годишно н/п 1  


