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Използвани съкращения

АМ - Автомагистрала
АНКПР - Актуализирана национална концепция за пространствено развитие
АО - Административно обслужване
БВП - Брутен вътрешен продукт
БГ - България
БПК - Биологично потребление на кислород
ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници
ВиК - Водоснабдяване и канализация
ГИС - Географска информационна система
ДБТ - Дирекция бюро по труда
ДВ - Държавен вестник
ДГ - Детска градина
ДМА - Дълготрайни материални активи
ЕИО - Европейска икономическа общност
ЕС - Европейски съюз
ЕСО - Електроенергиен системен оператор
ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗЗТ - Закон за защитените територии
ЗОС - Закон за общинската собственост
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ЗРР - Закон за регионалното развитие
ЗТ - Закон за туризма
ИАОС - Изпълнителната агенция по околна среда
ИПГВР - Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение
ИТСР - Интегрирана териториална стратегия за развитие
МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ - Местна инициативна група
МОН - Министерство на образованието и науката
МРО - Масово разпространени отпадъци
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР - Национална концепция за пространствено развитие
НКРПР - Национална концепция за регионално и пространствено развитие
НПО - Неправителствена организация
НПР - Национална програма за развитие
НСИ - Национален статистически институт
НСРР - Национална стратегия за регионално развитие
НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОД - Областна дирекция
ОДЗ - Областна дирекция „Земеделие“
ООН - Организация на обединените нации
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“
ОПР - Общински планове за развитие
ОПУ - Областно пътно управление
ОУ - Основно училище
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ОУП - Общ устройствен план
ОУПО - Общ устройствен план на общината
ПИРО - План за интегрирано развитие на община
ПМДР - Програма за морско дело и рибарство
ПНИЕВИБ - Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива
ППЗРР - Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР - Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води
ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции
РДМА - Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РУО - Регионално управление на образованието
СВО - Сградни водопроводни отклонения
СЗР - Северозападен регион
СИР - Североизточен регион
СУ - Средно училище
СЦР - Северен централен регион
ТЕЦ - Топло електрическа централа
ЦУР - Цели за устойчиво развитие
ЮЗР - Югозападен регион
ЮИР - Югоизточен регион
ЮЦР - Южен централен регион
COVID-19 Coronavirus disease 2019 (Заболяване коронавирус 2019)
NUTS Nomenclature des Unités territoriales statistiques (Номенклатура на
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териториалните единици за статистически цели)
SWOT Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Силни и слаби страни,
възможности и заплахи)
TEN-T Trans-European Transport Network (Трансевропейска транспортна мрежа)
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Мизия г. е основен документ
за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано развитие на територията на
общината за периода 2021 – 2027. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за
развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната
териториална стратегия за развитие на СЗР - региона за планиране от ниво 2 и общия
устройствен план на общината (ОУП). Планът е разработен в съответствие с
нормативните

изисквания

в

областта

на

регионалното

развитие,

като

общата

стратегическа рамка за развитие е насочена към определените национални и регионални
цели и приоритети на развитието в България.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното
и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат
при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за
регионално и местно развитие.
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят
зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди
и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със
съседни общини.
1. Нормативна уредба
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е
регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020
година, както и в правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 20212027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ елементите на
8
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общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха до момента.

ПИРО е разработен в съответствие с приложимата правна рамка, която включва:


Закон за регионалното развитие



Закона за административно-териториалното устройство на Република България



Закон за местното самоуправление и местната администрация



Закона за администрацията



Закона за достъп до информация



Закона за общинския дълг



Закона за общинските бюджети



Закона за публичните финанси



Закона за местните данъци и такси



Закон за туризма



Закона за опазване на околната среда



Закона за водите



Закона за водите



Закона за концесиите



Други приложими нормативни актове, посочени в съответните части на ПИРО

Съгласно настоящата нормативна рамка в Република България по отношение на
регионалното планиране, основно регламентирана в Закона за регионално развитие, изм. и
доп., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. и приетите законодателни
промени, държавната политика за развитието на районите в България трябва да осигурява
9
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условия за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите в тях.
Наред с това регионалното управление трябва да е насочено към подобряването на
състоянието на териториите с неблагоприятни характеристики, но и да е адаптирано към
климатичните промени и намаляването на риска от бедствия. За изпълнението на тези
задачи се предвижда управлението на регионалното развитие да се осъществява съобразно
принципа на координация и съгласуваност на секторни и хоризонтални политики.
Планирането на регионалното и пространственото развитие се обединява в една система
от документи, която обхваща:


Национална концепция за регионално и пространствено развитие;



Итегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво;



План за интегрирано развитие на община (ПИРО).

Тези документи се намират в йерархична зависимост. Наблюдението и оценката на
регионалното развитие и на пространственото развитие са обединени и трябва да се
осъществяват чрез географски информационни системи, официални статистически данни
от НСИ и от Евростат и от други източници на официална информация.
2. Стратегическа рамка
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на
ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.


„Към устойчива Европа до 2030 г.“

Приоритетите за устойчиво развитие са включени в основни хоризонтални
програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред водещите сили за
приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните
цели за устойчиво развитие (ЦУР). Основите на политиката за устойчиво бъдеще,
залегнали в документа включват:
o от линейна към кръгова икономика
10
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o устойчивост от фермата до трапезата
o енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето,
o гарантиране на социално справедлив подход


Програма за развитие: България 2030

Националната

програма

за

развитие

„България

2030“

е

програмен

документ,поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически
документи в страната. С тази програма се адаптират приоритетите на документа „Към
устойчива Европа до 2030 г.“ Идентифицирани са три стратегически цели: ускорено
икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за
реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани
в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна
България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и
справедлива България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите
цели са дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на правителството са
определени водещите ведомства по отделните приоритети.


Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022
г.,Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното,
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и
очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони,
области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата
Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за
развитие, осигуряваща координация между управлението на различните сектори и условия
за реализация на НПР БГ 2030.
Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво
развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между
отделните секторни политики и стратегически документи на национални ниво иподпомага
тяхното синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2и NUTS 3).
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Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес,
формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и
техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.


Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 20132025

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се
регламентира

от

Национална

концепция

за

пространствено

развитие,

която

е

актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите за Оперативна програма за
развитие на регионите 2021-2027 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни
насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя
осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните
политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм
(поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за
побалансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на
дневен ред. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени
са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено
развитие; стратегическата й част интегрира в още по-силна степен регионалното
планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни територии със
специфични характеристики, потребности и потенциали.



Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападен
регион за периода 2021-2027

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион от
ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена,
икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен
период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за
регионално и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и
отчита предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на
икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги,
12
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транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и
околната среда.
Стратегическата рамка за развитие на общините от северозападния регион
произтича от Интегрираната териториална стратегия за развитие на северозападния
регион от ниво 2. Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на
Северозападен район, поради своя дългосрочен характер, остава непроменена от
заложената визия в Регионалния план за развитие 2014-2020 г., и е следната:
„Северозападен регион преодолява същественото социално-икономическо изоставане и
сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързваща
инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за
догонващо развитие в национален и европейски мащаб.“
Основните приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападен регион са следните:
-

ПРИОРИТЕТ 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика;

-

ПРИОРИТЕТ 2: Запазване и развитие на човешкия капитал;

-

ПРИОРИТЕТ 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и
намаляване на неравенствата.

3 Подход при разработването на ПИРО
Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на
плана са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на
социално-икономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална
част от СЗР. Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на
нормативните документи, регламентиращи дейностите на местното самоуправление,
териториалното устройство и опазването на околната среда. От методологическа гледна
точка разработването на плана се основава на „стратегическия подход“, „интегрирания
подход“, „териториалния подход“, както и на „ориентирания към резултатите подход“.
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В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани теоретични
постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото
общинско развитие. Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на
стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и
прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е подходено
към инструментите за реализация на плана, изградени на основата на прилаганите
европейски подходи, но и на реалните опит и умения за управление на проекти в
българските

общини,

включително

структурите

на

местното

самоуправление,

неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява внедряването на
съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост.
Следвани са следните основни принципи:


Структурираност - Използван е утвърден метод за последователно
надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована
стратегия и оперативни инструменти за реализация.



Интегрираност - Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните
социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления
на местното развитие.



Точност - Приложените анализи се основават преобладаващо на официална
статистическа информация. Същият принцип е използван и при
дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната реална
приложимост и резултатност.



Публичност - Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите
страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО.
Съвместно са проследени характеристиките на общината, идентифицирани
са проблемите ипотенциалите, формулирани са стратегическите
предложения и са положени основите за сътрудничество с оглед на
реализацията на ПИРО.

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните
участници в процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на
общината, общинският съвет, заинтересованите органи и организации, с икономическите
и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината.
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Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът
на общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно
Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка,
изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много
представители на заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани лица
трябва да имат постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване на
становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата
реализация.
Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при
спазване изискванията на ЗОП) или се разработва със собствен капацитет. Кметът е този,
който, чрез заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по
реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми в случаите, в които такава оценка е била изискана.
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира
осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано
развитие.
Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при
изготвянето на ПИРО и да получават информация при поискването й.
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на
общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за
неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на
портала за обществени консултации на Министерския съвет.
II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Мизия

2.1. Обща характеристика
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2.1.1. Географско положение
Община Мизия попада в Северозападен регион (СЗР), състоящ се от областите
Плевен, Враца, Ловеч, Монтана, Видин. Районът се отличава с едни от най-неблагоприятните характеристики по отношение на икономическия растеж, негативни демографски
процеси и висока степен на безработица в страната и ЕС. Той е с най-ниски стойности и
най-нисък растеж на БВП сред районите в България (виж графика към схема „Социалноикономически профил на районите от ниво NUTS 2).Територията на общината е 209,3
кв.км. и заема 5,7% от територията на област Враца и 1% от територията на Северозападен
район (СЗР, NUTS 2).
В Мизия живее 4% от населението на област Враца и около 0.5% от населението на
СЗРП.
На север Мизия граничи с бреговата ивица на река Дунав и Румъния при 686-ти
километър на реката. На североизток граничи с Община Оряхово, на юг с Община Бяла
Слатина, а на северозапад с Общините Козлодуй и Хайредин.
На територията на общината се намират 6 броя населени места - гр.Мизия, с. Крушовица,
с.Софрониево, с.Липница, с. Войводово, с.Сараево. В структурата й главно място заема
град Мизия, който изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ
център. Тази роля на гр. Мизия в миналото и сега, е формирала територия, в която
неговото влияние и връзки с населените места, се проявяват доста силно. Тези връзки са
най-силни в границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта.
Принос за това има и транспортно-комуникационната система в тази част на страната,
която улеснява достъпа до града и обслужването на населението.

2.1.2. Природогеографска характеристика
Община Мизия е разположена в Ломско-Оряховската подобласт на Дунавската
хълмиста равнина. Топографската й повърхнина е слабо наклонена на североизток.
Релефът на общината е типичен за Дунавската хълмиста равнина - предимно равнинен до
слабо хълмист. Надморската височина е от 25 m (най-ниска) до слабо разчленените
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льосови плата с височина 186 m (най-висока). През територията на Мизия преминават
реките Скът и Огоста. На север общината граничи с река Дунав в протежение на 1.2 km.

2.1.3. Климат
Съгласно климатичната подялба на България, районът на община Мизия се е
разположен в западните части на два климатични района според климатичното
райониране на България - Северен и Среден климатичен район на Дунавската хълмиста
равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт. Съществено значение за
локалния климат има разчленения характер на релефа. Той води до появата на
нееднородности в полетата на метеорологичните елементи,,особено на такива като
минималните температури и приземния вятър.
Радиационният баланс в значителна степен определя денонощния и годишния ход
на температурата на въздуха и на някои други климатични елементи. Средните годишни
стойности за ниските части на региона са около 2100 MJ/m2. Максимумът при тази
радиационна характеристика е през м. юли, а минимумът – през месец януари, когато
стойностите за региона са отрицателни.
Общата атмосферна циркулация определя преноса на въздушни маси с различни
термодинамични свойства, факт, който я превръща във важен климатообразуващ фактор.
Най-ниските температури в този климатичен район достигат до минус 20-25°С, а през
много студени зими -- до минус 30°С.
Продължителността на слънчевото греене е елемент, който косвено характеризира
слънчевата радиация. Стойностите му зависят от продължителността на светлата част на
денонощието, количеството на облачността и откритостта на хоризонта. За средната
месечна продължителност на слънчевото греене за разглеждания район по данни от ст.
Оряхово както и за другите непланинските части от страната е характерно, че максимумът
му е през юли-август, а не при максималната продължителност на деня през юни.
Годишният ход на продължителността на слънчевото греене е с монотонно нарастване до
максимума и намаляване до минимума през декември-януари, когато броят на дните без
слънчево греене е най-голям - 15-18 в месец.

17

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
В годишния ход на средномесечните максимални температури (средна месечна
максимална, средна месечна от абсолютно максималните и абсолютно максимална
температура) се наблюдава максимум през юли-август (от 29.2ºС до 39.7ºС) и минимум
през януари (от 0.4 до 17.3ºС). Средно месечните минимални температури (средна месечна
минимална, средна месечна от абсолютно минималните и абсолютно минимална
температура) са най-ниски през за зимата (януари-февруари) - от минус 24.9ºС до минус
5.0ºС и се наблюдават при устойчиво антициклонално време след студени нахлувания на
континентални или полярни въздушни маси и при наличие на снежна покривка. Есента е
по-топла от пролетта, като разликата се увеличава с увеличаване на надморската
височина.
Средната месечна амплитуда на температурата се колебае между 4.8ºС (декември)
до 11.3ºС (август).

2.1.4. Атмосферен въздух
Община Мизия се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - климатичните
условия не благоприятстват събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен
слой.
В общината локални замърсители на въздуха са котелните инсталации на някои
предприятия. Източниците на емисии са също и битови отоплителни уредби и
отоплителни инсталации на обществени сгради, които имат сезонен характер. Масово
използваните горива са дърва, въглища и газ.
Ограниченият брой замърсители и малката им мощност, както и по-благоприятните
метеорологични характеристики за територията на общината (среден потенциал на
замърсяване на ветровото поле) спомагат за разсейване на емитираните вредности, което е
проява на самопречистващите способности на атмосферата и са предпоставка за доброто
качество на атмосферния въздух в община Мизия.

2.1.5. Води
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Община Мизия попада във водосборния басейн на река Дунав, като през
територията ѝ преминават реките Скът, Огоста и Бързина.
Река Огоста е гранична за община Мизия и е силно модифицирана в участъка от с.
Сараево до устието си при река Дунав (дължина на участъка 3,17 km). За начало на р.
Огоста е приета Чипровска река, която извира в Чипровска-Берковска планина, Западна
Стара планина. Дължината на реката е 144,1 km, с водосборна площ от 315 710 ha. Огоста
приема водите на около 40 притока, най-големите от които са Превалска река,
Лопошанска Огоста, Дългоделска Огоста, Берковска река, Бързия, Шугавица, Ботуня,
Въртешница и Черна река.
Река Скът е приток на река Огоста и заема източната част от нейния водосбор. Тя
извира от Веслец, предпланина на Западна Стара планина и, като събира водите си от
няколко дерета, протича през Дунавската равнина. Координатите на началото ѝ са
43°15'30" с.ш. и 23°38'10" и.д. с кота 339 m. Доминиращ фактор, обуславящ релефа до
разглеждания участък за корекцията на реката, са северните склонове на планината
Веслец с най-висок връх – Маняшки връх (781 m), най-северните склонове на Западна
Стара планина (Милин камък). Долната част на водосбора заема част от Дунавската
хълмиста равнина. Характерът на водосборния басейн до гр. Мизия е предпланински в
горната си част; до с. Оходен характерът е подчертано хълмист, след което до гр. Мизия
релефът е равнинен. Басейнът до разглеждания участък се характеризира с продълговата,
до слабо ветрилообразна форма с посока на простиране почти юг-север.
Като цяло реката се характеризира със сравнително малък среден наклон Ip=2,8%.
В района на с. Оходен реката минава през недълбок пролом и оттам тече през напълно
равнинни терени с много малки наклони, поради което се образуват множество меандри.
Тя прави голям завой на изток към Бяла Слатина и се втича в р. Дунав над гр. Оряхово в
низината на р. Огоста. Реката е с дължина Lр = 134 km, като широчината на основното
корито е между 10-20 m. Бреговете на реката са ниски, като дъното в участъка на Бяла
Слатина и Галиче е покрито основно с дребнозърнест пясък.
Както р. Скът, така и притоците ѝ в горните си течения, имат добре оформени
вкопани русла, но нямат онзи изразен планински характер, както притоците на р. Огоста
около изворните им области. В горното течение речната мрежа е добре развита и
задълбана при ерозионните процеси. Поради геоложки причини, по-голямата част от
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притоците не са задълбани до водоупора и са суходолия. Отток с големи върхове се
формира при снеготопене (м. март) и интензивни валежи (м. юни до м. август). Речната
мрежа в горната част на басейна е добре развита и отточните условия са добри. Реката
приема по-големи притоци като Напоя, Енева, Мраморщица и др. След с. Оходен, при
хълмистия и равнинен характер, р. Скът силно меандрира. Има много стари корита и
широки лъки, които по време на високите води се заливат. Тук гъстотата на речната мрежа
е малка – 0.27 km/km2, докато коефициентът на извитост е доста голям – 2.3, доказвайки
още веднъж равнинността, а оттам и меандрирането на реката.
Водосборният басейн е с площ от 107 410 ha. Средната надморска височина е около
240.0 m. 3алесеността на водосбора е ниска – 5-6% и ce състои от нискостеблени горички
и храсти, а в речната долини, влаголюбиви видове и треви. По-голямата част от
водосборната област е обработваема.
Р.Бързина е река в Северозападна България, Дунавската равнина, област Враца –
общини Борован, Хайредин и Мизия, ляв приток на река Скът, от басейна на Огоста.
Дължината ѝ е 37 км.
Река Бързина се образува от суходолие, което започва на 3,5 км западно от
село Борован и до село Малорад тече под името Батлак. Тече в северна посока през
Дунавската равнина и е с малък наклон, предпоставка за образуване на меандри. След
село Ботево завива на изток и при село Липница се влива отляво в река Скът на 57 м н.в.
Площта на водосборния басейн на реката е 244 км2, което представлява 22,7% от
водосборния басейн на река Скът. основен приток на Бързина е река Сираковска бара,
вливаща се отдясно.
Водите и на трите реки се ползват за напояване, както и за водовземане за
промишлеността.
На територията на община Мизия са идентифицирни 39 (тридесет и девет) дерета.
В момента се извършват дейности по актуализацията на ПУРБ и ПУРН, които ще
са с период на действие (2022 – 2027г.), като част от тези дейности е и актуализацията на
целите за опазване на повърхностните и подземните води, както и мерките за тяхното
постигане.
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В териториалния обхват на община Мизия, попадат следните повърхностни и
подземни водни тела и зони за защитана водите:
Повърхностни водни тела:

Код на ВТ

Воден

Географски

Естетствено Химично

Екологично

обект

обхват

СМВТ/ИВТ

състояние

състояние

и

потенциал
BG1DU00R001

Дунав

Р.Дунав

от

границата
ново

СМВТ

при

село

границата

Не достигощо

Умерен - поради

добро

отклонение

от

стандартите

за

до
при

качество на ОС по

Силистра

следните
показатели:
макрозообентос
(МЗБ),
фитобентос(ФБ),
арсен (Al)

BG10G100R014

Огоста

Р.Огоста

от

СМВТ

Неизвестно

Умерен - поради

вливането

на

отклонение

от

р.Скът от Сараево

стандартите

за

до устие

качество на ОС по
следните
показатели: МЦБ,
ФБ,
макрофаги(МФ),
арсен (As)

BG10G200R1011

Бързина

Р.

Бързина

от

СМВТ

Добро

Добър и по-висок

Естествено

Добро

Умерен - поради

извор да вливане
на

р.Скът

при

Липница
BG10G200R1113
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на р. Бързина до
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стандартите
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в
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Огоста

при

качество на ОС по

Сараево

следните
показатели:
биологично
потребление

на

кислород за 5 дни
(БПК5), общ азот
(N-total),

N-

съединения,
ортофосфати

(P-

PO4), МЗБ и Риби
BG10G200R1413

Скът

Р.

Скът

Бъркачево
вливане

на

от

Естествено

Добро

Умерен - поради

до

отклонение

от

р.

стандартите

за

качество на ОС по

Бързина

следните
показатели: БПК5,
ел.проводимост, Ntotal N-съединения,
P-PO4, МЗБ и Риби
BG10G307R1013

Огоста

Р.Огоста

от

Естествено

Неизвестно

Добро

вливане

За водно тяло с код BG10G200R1011 поставените цели са: „Запазване на добър
екологичен потенциал и добро химично състояние”
За водно тяло с код BG10G307R1013 поставените цели са „Запазване на добро
екологично и химично състояние”.
В ПУРБ за водни тела с код BG1DU00R001,BG10G100R014, BG10G200R1113 и
BG10G200R1413 са обосновани изключения от постигане на добро химично и екологично
състояние/потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание
чл.156в от ЗВ. Поставените екологични цели за водното тяло:
- BG1DU000R001 са: Постигане на СКОСза Al за добър екологичен потенциал до
2021 г. (СКОС коригиран
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екологичния потенциал по останалите елементи на качествол Предотвратяване на
замърсяването и запазване на доброто химично състояние.
- BG10G100R014 са: Запазване на СКОС за МЗБ, ФБ и МФ за умурун екологичен
потенциал до 2021 г. (СКОС коригиран

с фонова концентрация.) Предотвратяване

влошаването на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Запазване на
доброто химично състояние.
- BG10G200R1113 са: „ Постигане на СКОС за БПК5, N-total, N – съединения,PPO4 за добро екологично състояние до 2021 год. Предотвратяване влошаване на
екологичното състояние на останалите елементи за качество. Предотвратяване на
замърсяването и запазване на доброто химично състояние.
- BG10G200R1413 са: Постигане на СКОС за БПК5, ел проводимост, N-total, Nсъединения, P-PO4, МЗБ и Риби за одобро екологично състояние до 2021 г.
Предотвратяване влошаване на екологичното състояние на останалите елементи за
качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на доброто химично състояние.
Поздемни водни тела:
Код на ПВТ
BG1G0000QAL005

Име на ПВТ

Химично

Количествено

състояние

състояние

Порови води в Кватернера – Добро

Добро

Козлодуйска низина
BG1G0000QAL015

Порови води в Кватернера – Добро

Добро

р.Огоста
BG1G0000QAL016

Порови води в Кватернера – Добро

Добро

р.Скът
BG1G0000QPL023

Порови води в Кватернера – Добро

Добро

между реките Лом и Искър
BG1G00000N2034

Порови води в Неогена – ЛошоЛомско-Плевенска депресия

отклонение

поради Добро
по

показател: нитрати
NO3
BG1G000NBP036

Порови

води

в

Плевенска депресия
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Поставените цели за водни тела с код: BG1G0000QAL005, BG1G0000QAL015,
BG1G0000QAL016, BG1G0000QPL023 и BG1G000NBP036 са: „Запазване на добро
количествено и химично състояние”, а на зоните за тяхната защита „Запазване на добро
химично състояние на зоната”.
В ПУРБ за водно тяло с код BG1G00000N2034 е обосновано изключение от
постигане на добро химично състояние по отношение на покозателите с отклонения на
основоние чл.156в та ЗВ до 2027 год. Поставаните екологични цели за него са: „Запазване
на доброто количествено състояние. Предотвратяване на влошаването на химичното
състояние по показател NO3. Запазване на добро химично състояние по останалите
показатели”, на зоната за неговата защита: „Преодоляване на влошаването на химичното
състояние на зоната по показател NO3. Запазване на доброто химично състояние по
останалите показатели.”
Зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за
защита на
водите

Вид на зоната

ИП попада(Код)/Не попада в
зона за защита

чл. 119а,
ал.1, т.1 от
ЗВ

Зона за защита на
питейните води от
повърхностни водни тела

Не попада

чл. 119а,
ал.1, т.1 от
ЗВ

Зона за защита на
питейните води от
подземни водни тела

Попада: Всички подземни
водни тела са определени като
зони за защита на питейните
води

чл. 119а,
ал.1, т.2 от
ЗВ

Зона за отдих и водни
спортове

Не попада

чл. 119а,
ал.1, т.3 от
ЗВ

Чувствителна зона

Попада: BGCSR107

чл. 119а,
ал.1, т.3 от
ЗВ

Нитратно уязвима зона

Попада:Северна зона
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чл. 119а,
ал.1, т.4 от
ЗВ

Зона за стопански ценни
видове риби

Попада: BGIFSWDU000R001

Защитени територии

Попада:Коритата;Данева
могила

чл. 119а,
ал.1, т.5 от
ЗВ

Закон за местообитанията

Попада: Река Огоста BG0000614; Река Скът BG0000508

чл. 119а,
ал.1, т.5 от
ЗВ

Зона за птици

Попада: Златията - BG0002009

чл. 119а,
ал.1, т.5 от
ЗВ

Санитарно-охранителни зони(СОЗ) съгласно чл.119, ал.4, т.2 от ЗВ
Към настоящия момент на територията на община Мизия са определени следните
СЗО учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците

и

съоръженията

за

питейно-битово

водоснабдяване

около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди:


СОЗ – 14/15.06.2004, Водовземно съоръжение – ТК2, тип – подземеннезащитен, Населено място – Мизия, титуляр – ВиК ООД Враца;



СОЗ – 15/15.06.2004, Водовземно съоръжение – ТК1, тип – подземензащитен, Населено място – Мизия, титуляр – ВиК ООД Враца;



СОЗ – 16/15.06.2004, Водовземно съоръжение – ТК3, тип – подземензащитен, Населено място – Мизия, титуляр – ВиК ООД Враца;

2.1. 6. Почви.

На територията на Община Мизия доминират земеделските територии – 87,8 % (18
381,3 ha) и горски територии представени с 3,8%.
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Районът обхваща средните Крайдунавски низини и северните части на Дунавската
хълмиста равнина. В климатично отношение от гледна точка на растениевъдството не
достатъчно благоприятни са показателите, свързано с осигуряване на оптимален
влажностен режим на почвите. Средната годишна сума на валежите е 560 mm, една от
ниските за страната (като средна е възприета 760 mm), както и средногодишните
стойности на атмосферна влажност през периода април – септември - % - също са от найниските за страната. Това формира около 350 mm дефицит във водния баланс на почвите
на района за отглеждане на царевица например. Топлоосигуреността на района е много
добра – температурната сума за вегетационния период възлиза на 4150ºС, което е от
особена важност и благоприятства отглеждането на лозя, царевица, захарно и кръмно
цвекло. Почвообразуващите материали са представени основно от льос и алувиални
наноси.
Почвената покривка на територията на община Мизия, е представена, както следва:


Карбонатни

черноземи,

средно

мощни,

песъчливо-глинести

-

разпространени са основно в землищетата на гр.Мизия, с. Сараево, с.
Софрониево и с. Крушовица. В основната си част са представители на 3 и 4
бонитетна категория. Почвообразуващите им материали са най-често льос и
льосоподобни седименти, както и изветрителни продукти на твърдите
карбонатни скали.


Типични черноземи (плитко мицеларни), средно мощни, песъчливоглинести – разпространени са в землищата на с. Софрониево и с. Липница, а
с малки площи са представени и в землището на с.Крушовица. В
морфологично отношение и като продуктивност не се отличават съществено
от карбонатните и тук принадлежат към 3 и 4 бонитетна категория;



Ерозирани карбонатни и типични черноземи - Срещат се основно в
землището на с. Крушовица, с. Сараево и гр. Мизия, където заемат
наклонените части на терена. Степента на ерозираност е средна до силна,
поради което са със скъсен профил, каменисти. В резултат на това и
продуктивността им е значително понижена – 5 -6-та бонитетна категория.
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Слабо и средно излужени черноземи, средно мощни, тежко песъчливоглинести -

разпространени са в землищата на с. Софрониево и

с.Крушовица.


Ерозирани излужени черноземи;



Алувиални и алувиално-ливадни почви, карбонатни и наситени, песъчливи
и песъчливо-глинести - те са представени с най-малка площ в очертанията
на община Мизия и основно се срещат в границата на гр. Мизия. Основната
част от наносните почви се характеризират с високо плодородие (3
бонитетна категория)



Ливадни черноземи, средно и тежко песъчливо-глинести - разпространени
са по речните долини (на р. Скът и притоците й ) и са представители на
почвената покривка в землищата на гр. Мизия, с. Липница и с. Крушовица.
Свойствата им сериозно са повлияни от вида на наносите, от които са
образувани и високото ниво на подпочвени води.

От изброените с най-големи площи са представени карбонатните черноземи,
следвани от типичните черноземи, вкл. и техните ерозирани разновидности. На трето
място се нареждат Слабо и средно излужени черноземи.

2.1.7. Релеф

Община Мизия е разположена в Ломско-Оряховската подобласт на Дунавската
хълмиста равнина. Топографската й повърхнина е слабо наклонена на североизток.
Релефът на общината е типичен за Дунавската хълмиста равнина - предимно равнинен до
слабо хълмист. Надморската височина е от 25 m (най-ниска) до слабо разчленените
льосови плата с височина 186 m (най-висока). През територията на Мизия преминават
реките Скът и Огоста. На север общината граничи с река Дунав в протежение на 1.2 km.
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2.1.8. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:
Защитена местност „Коритата”
Защитена територия - ЗМ ”Коритата” охранява рядък растителен вид на
територията на община Мизия - находище на червен божур. Намира се в землището на с.
Софрониево и е с площ от 2 ha. Защитената местност е обявена за природна
забележителност със Заповед № 470/ 07.05.1982 г. на председателя на комитета по
опазване на природната среда (КОПС). Тя е прекатегоризирана в защитена местност със
Заповед № РД-641/26.05.2003 г. на министъра на околната среда и водите.
Целите на обявяване са опазване на естествено находище на червен божур и
опазване на забележителен ландшафт. Режимът на дейности включва:
1. Забраняват се всякакви действия като нараняване на стъблата, чупене на клоните и
други, които биха до повреждане на дърветата;
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземане на техните малки или яйцата
им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и
на водния и режим;
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в
устройствения проект на защитената територия;
Защитена местност „Данева могила”
Местността “Данева могила” е с площ 4,9 ha и също се намира в землището на
с.Софрониево - естествен пейзаж, групи от вековни дървета и останки от праисторическо
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селище. Защитената местност „Данева могила“ е обявена със Заповед № 413/10.05.1982 г
на КОПС. Целта на обявяване на 3М “Данева могила” е опазване на характерен речен
пейзаж и група вековни дървета.
Режимът на дейности включва:
1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други,
които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
4. Забранява се пашата на кози
5. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата
им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други
дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така
и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи , освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в
устройствения проект на природната забележителност
Защитени зони съгласно Закона за биологично разнообразие
На територията на общината има три зони от мрежата Натура 2000 :


33 BG0002009 „Златията”, за опазване на дивите птици;



33 BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна и



33 BG0000614 „Река Огоста” за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна;

Натура зоните покриват около 1305 ha, или 6,25% от територията на общината –
относително малка площ, на фона на националното покритие от около 34%.
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33 BG0002009 „Златията” - за опазване на дивите птици. Защитената зона попада
на територията на с. Софрониево на площ от 663,5 ha. Зоната е обявена със заповед № РД548/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Зоната поддържа 122 вида
птици, 28 от които са включени в Червената книга на Република България. Петдесет и
шест вида са от европейска консервационна значимост (SPEC).
ЗЗ „Река Скът”- BG0000508 - за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна. Тя попада в землищата на с. Сараево, гр. Мизия, с. Войводово, с.
Крушовица и с Липница на площ 191 ha. Предмет на защита са 6 типа природни
местообитания, 3 видa бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби и 3 вида
безгръбначни животни. Защитената зона е включена в списъка със защитени зони с
Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Защитена зона „Река Огоста” - BG0000614 - за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна. Попада в землищата на гр. Мизия, с. Софрониево,
с. Войводово и с. Сараево на площ около 450 ha. Защитената зона е включена в списъка
със защитени зони с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет.Предмет на
опазване са 6 типа природни местообитания, 3 видa бозайници, 7 вида земноводни и
влечуги, 15 вида риби и 6 вида безгръбначни животни. Тази зона е разположена в
землището на три общини: Мизия,Оряхово и Козлодуй.

2.1.9. Флора и фауна
Община Мизия попада в границите на Дунавски флортистичен район (Асьов и др.
2006). По данни на Ангелова и др. (2008) за разпространени в този флористичен район до
настоящия момент са съобщени общо 1560 вида висши растения (без мъхове), отнасящи
се към 553 рода, 118 семейства и 5 отдела. Висшата флора на Дунавската равнина включва
представители на 76,6 % от семействата в България, 61,5 % от родовете и 40,5 % от
видовото разнообразие в страната. С най-голям дял (98,6%) са покритосеменните растения
(Magnoliophyta), представени с 106 семейства, 538 рода и 1538 вида. Общо 57 от
семействата в Дунавската равнина са представени с всички свои родове, които се срещат в
България.
30

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
На територията на общината се срещат 5 вида защитени растения (Червена книга
на РБ (2011). Astragalus dasyanthus,Hieracium virosum, Nuphar lutea, Nymphoides peltata,
Tortula protobryoides.
По-голяма част от територията на община Мизия е заета от обработваеми земи.
Естествената растителност заема около 18% от цялата територия на общината, като
сравнително най-разпространени са мозаечните местообитания (8,2%), следвани от тревни
местообитания (6,5%). Широколистните листопадни гори заемат около 3% от територията
на общината. В община Мизия се срещат 15 вида природни местообитания от Червена
книга на РБ, Том 1 (2011)
На територията на общината има 13 вековни дървета, включени в регистъра на
вековните дървета на ИАОС.
Лечебни растения - Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване
на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях
билки се регламентира от Закона за лечебните растения (ЗЛР). Общинският съвет е
определил такса за издаване на разрешително за събиране на билки на територията на
общината (когато ползването представлява стопанска дейност). Във Врачанска област
това са: червен божур, лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист и шапиче.
За събиране на билки под специален режим се прави заявка в РИОСВ от
билкозаготвителите и след отпусната квота от Министерството на околната среда и
водите, количествата се разпределят на билкозаготвителите от комисия, която се събира
всяка година с представители на общините, държавните горски стопанства и РДГ. В
защитената местност “Коритата” в с. Софрониево има лечебни растения божури. Няма
регистрирано култивирано отглеждане на билки с цел продажба.
Животинският свят
Като цяло преобладават евросибирските и европейските видове - дива свиня, заек,
таралеж, врана, яребица, пъдпъдък, лисица, вълк, гургулица, множество гнездящи в
тревата (пъдпъдъци, яребици и др.) птици и др. В съхранените гори се срещат още сърна,
елен, глухар и други типични горски обитатели. От степните (представителите на ИраноТуранската област) обитатели са разпространени различни видове животни. От
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безгръбначните това са различни видове многоножки, скакалци, паяци, житна муха и др.
От птиците характерни видове са яребица, чучулига, розов скорец, степен орел и други.
Характерни са степен пор, хомяк, полска мишка, скачаща мишка, лалугер и други. В река
Дунав и реките, които се вливат в нея се срещат шаранови риби, сом, мряна, дунавска
мряна и други. В този район са характерни и водоплаващите птици – гмурци, патици,
рибари, водобегачи, диви патици, диви гъски и др. Два вида безгръбначни от Червената
книга на РБ (2011) се срещат на територията на общината. И двата вида са в категорив
„изчезнал“ – това са видовете Ephoron virgo и Palingenia longicauda. По данни на МОСВ
(проект"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I") 22 вида безгръбначни животни от Директива 92/34/ЕИО
се срещат на територията на общината. Това са :Bolbelasmus unicornis, Cerambyx cerdo,
Coenagrion ornatum, Cucujus cinnaberinus, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lycaena
dispar, Morimus funereus, Nymphalis vaualbum, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita,
Theodoxus transversalis, Unio crassus, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Apatura metis,
Astacus astacus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Maculinea arion, Parnassius mnemosyne,
Proserpinus proserpina и Zerynthia polyxena. Двадесет и пет вида риби от Червената книга
на РБ (2011) се срещат на територията на общината.

2.1.9. Основни изводи
 Географското местоположение и силно ограничения демографски потенциал в
количествено и качествено отношение налагат необходимостта от търсене на
възможности за развитие в контекста на един по-широк регионален план;


Територията на общината е в зоната със сравнително високи сумарни стойности на
слънчевото греене. Подходяща е за използване на соларна енергия;



Природните дадености на територията на общината предлагат благоприятни
условия за развитие на редица стопански дейности. Налице са добри възможности
за развитие на селското стопанство и производството на екологично чисти
продукти



Рекреационните ресурси са скромни.

2.2. Състояние на местната икономика
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2.2.1 Обща характеристика
Икономиката на община Мизия не функционира в затворена системата, а като част
от общата икономика на страната и най-вече на областта. Местните икономически
показалите оказват влияние върху тези на областно и национално ниво и обратното. Това
дава възможност, чрез анализ, да се откроят силните, местни икономически страни, които
имат най-голям дял в общата икономика. Ключовите характеристики, които се
проследяват, са свързани с развитието на икономиката и жизнения стандарт на жителите
на община Мизия. От друга страна, общото състояние на икономиката в България оставя
своя отпечатък върху местната такава.
Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше
белязано от световната икономическа и финансова криза и възстановяване от нея, а
кризата, причинена от Covid-19, ще доведе до последствия в икономиката минимум в
близките две години.
Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита
непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това, обаче, не е
достатъчно за реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, реално
БВП все още не е достигнал предкризисните си нива, като само в периода 2012-2013 се
наблюдава задържането на неговото реално ниво. През останалите години се отчита
устойчив спад следствие на инфлацията и други процеси.
Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително еднакви стойности, но
отчитайки инфлацията и други макроикономически показатели, реално чуждестранните
инвестиции намаляват.
Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и
ограниченията и възможностите за развитие пред община Мизия.
Изследвайки процесите на областно ниво в периода 2014-2018 година, може да се
заключи, че те следват националните тенденции в периода на действия на ОПР на Мизия
за периода 2014-2020 година. Наличните данни за последните години показват
положителни тенденции в развитието на нефинансовите предприятия в област Враца като
плавно увеличение на продукцията.
Икономиката на СЗР генерира средногодишно около 6.7% от БВП (2016 - 6,6 % 2019 – 6,4 %) на страната и по този показател той е на последно (шесто) място. В него се
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регистрира най-ниският за страната темп на нарастване на БВП, което е свързано преди
всичко с намаляването на производството и затварянето на големи предприятия в
химическата, машиностроителната и преработващата промишленост, със слабата
експортна

насоченост

на

предприятията,

малкия

обем

на

инвестициите,

незадоволителното състояние на техническата инфраструктура, неблагоприятните
демографски тенденции, несъответствието на професионалната квалификация на реалните
потребности на пазара на труда и др. По БВП на човек от населението (средно 9 465 за
периода 2016-2019 г.) районът заема последно място след Северния Централен район.
Водещи във формирането на БВП са областите Враца и Плевен, на които се падат 58 % от
създавания БВП. Най-малък дял от БВП на района формира икономиката на област Видин
(около 9 %).
Районът отбелязва дълготрайна тенденция сред останалите райони от ниво 2 за създаване
на най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) и БВП на човек от населението.
В област Враца БВП на човек от населението 2019 г. е 77 % от средния за страната, докато
в област Видин – 51 %. Относително по-високата стойност на БВП и БВП на човек от
населението в областта са резултат от дейността на АЕЦ „Козлодуй”.
БВП на човек от населението във всички области от СЗР плавно нараства, като след
2015г. БВП на човек от населението в област Враца нараства по-бързо от средния ръст за
региона и страната и за първи път през 2018 г. достига средните стойности от 15,0 хил.лв.
в областта, достигайки средната стойност за страната - 15,6 хил. лв. Въпреки нарастването
на БВП състоянието на местното население не се подобрява особено, поради недоброто
състояние на пазара на труда, заплатите и доходите имат под средния за страната ръст.
През 2019 г. БВП на човек от населението в област Враца е 13 278 лв.
2.2.2 Секторна характеристика
Основните сектори в икономиката на община Мизия са животновъдство,
земеделие, хранителна промишленост, зърнопроизводство, транспорт, търовия и услуги.
Мeстните предприятия са съпътствани от проблемите на предприятията в цялата страна,
свързани предимно със слабата икономическа активност. Инвестиционният интерес е
слаб.
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Водещ отрасъл и основен източник на доходи на територията на община Мизия е
селското стопанство, което ще продължи да играе ключова роля и вбъдеще поради
потенциала за неговото развитие и социално-икономическите традиции. Произвеждат се
предимно зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, като производителите са обединени под формата на земеделски кооперации. В отглеждането на
животни водещо място имат говедовъдството и овцевъдството, но те се развиват на
остарели принципи, което затруднява развитието им и прави този сектор губещ и
неатрактивен.
Третичния сектор („Услуги“) е свързан със степента на развитост на обслужващите
функции на общината. Характерно за производствената инфраструктура на ниво община
Мизия е, че основният потенциал е съсредоточен в сферата на услугите. Те са твърде
ограничени и са ориентирани към задоволяване на ежедневни и частично на периодични
потребности на населението.
Основни предприятия в община Мизия




Косаня” ЕАД има изградени седем бензиностанции. Фирмата е един от найголемите износители на отпадъчни метали. Търговията се осъществява в 5 бази за
изкупуване на вторични суровини, намиращи се в Мизия, Бяла Слатина, Враца,
Оряхово, Белене. „Косаня” ЕАД извършва дейност по вътрешен и международен
транспорт. Предприятието разполага със строителна и друга специализирана
техника и има изграден пункт за годишни технически прегледи на леки и товарни
автомобили. „Косаня“ ЕАД извършва търговска дейност на едро и дреб-но.
Дружеството притежава магазини за хранителни и нехранителни стоки, магазини за
строителни материали, железария, мебелен магазин и други;



„ ЕТ „Нови“ – Мебелна къща „Нови” е създадена през 2000 г. Освен с производство на мебели тя се занимава и с търговия с черна и бяла техника и строителни
материали. Фирмата има два магазина в гр. Мизия и Оряхово.
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„Скът Мизия“ АД – Фирмата притежава мелница със стогодишна традиция. Има
капацитет за преработка на 100 т. пшеница за 24 часа. Произвежда, преработва и
съхранява зърнени храни.. Произвежда хляб и хлебни изделия.



„Яйца и птици“ АД – Предмет на дейност на фирмата e производството на яйца и
яйчен меланж, птици и птиче месо и друга селскостопанска продукция, както и
търговска дейност в страната и в чужбина. Фирмата разполага с филиали за
отглеждане на стокови носачки – намиращи се на територията на гр. Мизия и гр.
Козлодуй. Дружеството разполага със собствена материална база за производство
на фураж, както и с яйцесклад. Материалната база е модернизирана съгласно
изискванията на ЕС и е изградена по програма САПАРД, отговаряща на всички
европейски изисквания, свързани с дейността на дружеството. Подсигурена е
материална база за квалификация и преквалификация на персонала.



„Пикант” – ООД

- месодобив и месопреработка - производства на местни

произведения, колбаси, продукти от птиче месо;


„Текон Инвест“ АД – Фирмата е един от най-големите производители на офисна
канцелария от хартия в България. Производството е разположено на територията на
гр. Мизия.



ЕТ „Средец – Георги Велчев“ – Фирмата се занимава с автобусни превози.
Осъществява извнградския транспорт на територията на община Мизия.

Към 2021 год. регистрираните фирми в основните сектори на икономиката са 64 бр., без
сектор „Земеделие“, са както следва:
1.

Мизия, ЕТ "'Мери 2008 - Венко Маринов", 200299000, магазин за хранителни стоки

2.

Мизия, ЕТ"Виолета Якимова",106013735, магазин "Втора употреба"

3.

Мизия, ЕТ "ММ - Мирослав Лазаров", 106577935, магазин за хранителни стоки

4.

Мизия, "Люси" ЕООД, 106633056, магазин за хранителни стоки

5.

Мизия, ЕТ "Илария - Г.Георгиев", 916001978, магазин за промишлени стоки

6.

Мизия, ЕТ "Новева - Кр. Георгиева, 200642811, магазин за промишлени стоки

7.

Мизия, Йорданка Валериева Беляшка, 7610141931, фризьорски салон
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8.

Мизия, Илонка Йозова Иванова, 7901311893, фризьорски салон

9.

Мизия, ЕТ "Росица Николова-Виктория", 200221634, кафе – аперитив и автомивка

10.

Мизия, "Мизия Трейд" ООД, 200927439, офис- телекомуникационни услуги

11.

Мизия, "Косаня" ЕАД, 202624413, парфюмерия, хр. магазин, транспорт, пром.

стоки, горива
12.

Мизия, ЕТ "Руми-79", 201271704, Славчо Николов Панов, смесен магазин

13.

Мизия, "Владея транс" ООД, 202914726, селскост. Аптека

14.

Мизия, ЕТ "Мими-Добрина Дахлева", 106617707, магазин за сувенири и цветя

15.

Мизия, "Пировски" ООД, 200216224, Бистро

16.

Мизия, ЕТ "Райса-Петя Ангелова", 202671231, Погребална агенция

17.

Мизия, ЕТ"Даная-Даниела Христова", 203081842, Магазин по 1лв

18.

Мизия, Нови 08 ООД, 200168651, търговия – мебелен магазин

19.

Мизия, "Нет - Скът" ООД, 111543201, офис-куриерски услуги

20.

Мизия, ЕТ"М.Радойска-Гери 2002", 106558447, склад на дребно

21.

Мизия, "Вимдекс" ЕООД, 200135733, Супермаркет

22.

Мизия, ЕТ "Кучияшки- Билян Георгиев", 202890830, магазин за хранителни стоки

23.

Мизия, "Мардес" ЕООД, 204745328, магазин за дрехи

24.

Мизия, "Валко 2020" ЕООД, 206024095, смесен магазин

25.

Мизия, "Бонира" ЕООД, 205527236, баничарница

26.

Мизия, Да Ви То Комерс ООД, 203866608, Игрална зала

27.

Мизия, ЕТ „Кок и Павистон“, 020199182, ресторант

28.

Мизия, Валентин Йончев Белобродски, 4903011924, дърводелски услуги

29.

Мизия, ЕТ „Фантазия-Десислава Митова“, 206017528, козметик

30.

Мизия, ЕТ „Димитър Димитров 83“, 200779945, магазин за облекло – втора

употреба
31.

Мизия, ЕТ „Асор-Сия Берчева“, 205361049, кафе-аперитив

32.

Мизия, ЕТ „Ники и Вили“, 106559150, смесен магазин

33.

Мизия, ЕТ „Електрон Експорт“, 106021881, кафетерия

34.

Мизия, "Дивира" ЕООД, 106622704, Закусвалня

35.

Крушовица, ЕТ "Параскевов и Сие", 106572176, Маг. за строит. материали
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36.

Крушовица, Промострой 70 ЕООД, 203084289, маг. за рез. части и селскост.

Аптека
37.

Крушовица, ЕТ „Ивалина Босева“, 106583849, кафе-сладкарница

38.

Крушовица, ЕТ "Ивмат-Иванка Дакова", 201245246, смесен магазин

39.

Крушовица, ЕТ „Тинко Гергов“, 106543370, Автомивка

40.

Крушовица, "Йотов Ауто Груп" ЕООД, 203207173, Автомивка

41.

Крушовица, ЕТ "Цеко Цеков", 816114764, кафе-аперитив

42.

Крушовица, ЕТ "Маринов-Ангел Маринов", 202458549, магазин за хранителни

стоки
43.

Крушовица, "СИМ ПАРТС" ЕООД, 206085365, Маг. за резервни части

44.

Крушовица, "Тодоров Къмпани 2020" ЕООД, 205975887, Механа

45.

Крушовица, ЕТ "Милен Петров", 106583849, Кафе-аперитив

46.

Войводово, "Вики 2021" ЕООД, 206142065, Минимаркет

47.

Липница, "Липтранс -67" ЕООД, 201002814, магазин за хранителни стоки

48.

Липница, "Петкови 23" ЕООД, 201042189, магазин за хранителни стоки

49.

Липница, ЕТ „Милен Петков“, 106511561, магазин за хранителни стоки

50.

Липница, ЕТ „Емил Димитров“, 106026387, магазин за хранителни стоки

51.

Софрониево, ЕТ "Вивера-С-В. Йорданова", 201803089, Смесен магазин и Бистро

52.

Софрониево, ЕТ "ИВИ Иванка Станоева", 206113964,кафе- аперитив

53.

Софрониево, "МВИ ГРУП" ЕООД, 205077522, магазин за хранителни стоки

54.

Софрониево, "Екострой 7" ЕООД, 200538780, Хранителни и промишлени стоки

55.

Софрониево, ЕТ"Алекс-Мел-Сашо Пиколов", 206224570, Магазин за дрехи

56.

Софрониево, "Валя 86" ЕООД, 204481953, кафе-аперитив

57.

Софрониево, Онасис 81-ЕООД, 200847848, открит склад за обла дървесина

58.

Софрониево, ЕТ "Дочка Огнянова-54", 200338153, склад за търговия със

селскостоп. прод.
59.

Софрониево, ЕТ "Николай Драганински ДЖ", 202482992, смесен магазин

60.

Софрониево, "Начев 73" ЕООД, 201587403, кафе-аперитив

61.

Софрониево, ЕТ „Старата ракла“, 201367777, дюкян магазин ръчна изработка

62.

Софрониево, ЕТ „Надежда Цветкова“, 816047746, кафе-аперитив и хранителни

стоки
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63.

Софрониево, ЕТ „Боко – Борис Христов“, 816018602, Кафе-аперитив

64.

Софрониево, ЕТ „Росен Стефанов“, 131358078, Кафе-аперитив

Към 2021 год. регистрираните фирми в сектор „Земеделие“, са 29 бр. както следва:
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1.

Мизия, "Скът-Мизия" АД, 000175708

2.

Мизия, „Агро перфект”ЕООД, 106591949

3.

Мизия, „АГРОПОЛ 2014”ЕООД, 203403695

4.

Мизия, „Бояджиеви Агро“ООД, 206400156

5.

Мизия, „Вълчанов 2012“ ЕООД, 202132903

6.

Мизия, „Лазаров Агро-2015“ЕООД, 203842735

7.

Мизия, „43 Агро 2014“ЕООД, 203166659

8.

Мизия, ЕТ“Милчо Лазаров М4“, 106031199

9.

Мизия, „Джи ви ел-Мизия”00Д, 130581402

10.

Мизия, „Бизнес 36 Агро“ООД, 205931232

11.

Мизия, ЕТ „Асим-Ангел Кучияшки”, 106004259

12.

Липница, „Кунчеви“ООД, 106615535

13.

Липница, ЕТ”Леонит Лилянов-Лео”, 106027966

14.

Липница, „Агромет 22“ ЕООД, 202699782

15.

Войводово, „Орлинс”ЕООД, 040514447

16.

Крушовица, „АДРИКА 67“ЕООД, 204440369

17.

Крушовица, „Банчеви Агро“ ЕООД, 202632221

18.

Софрониево, „ВПС-Лилия СиеОнцови”СД, 106019282

19.

Софрониево, „Тоевкампо“ООД, 202405679

20.

Софрониево, „Бербечелов и сие“, 204335024

21.

Софрониево, „Екострой 7“ЕООД, 200538780

22.

Враца, „Голдън фрут” ООД, 106579402

23.

Враца, „Агрофилт“ООД, 205530321

24.

Враца, „ТимексАгро“ЕООД, 202046283

25.

Велико Търново, „Краси”ЕООД, 104696759
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26.

София, „Агросантия”ЕООД, 106619291

27.

Оряхово, „Булшип“ЕООД, 201421989

28.

Божурище, „АСЕТ-08 Интернешънъл“ЕООД, 200530196

29.

Монтана, „Мизия Агро 77“ЕООД, 201915483

Физически лица регистрирани като земеделски производители – 25 бр.
Съгласно наличните данни за броя и размера на предприятията по заетите в тях
преобладават микро-фирими с брой на заетите до 9 души). Те съставляват близо 90% от
всички предприятия. Тази структура е характерна както за областта, така и за община
Мизия.
Водещ отрасъл и основен източник на доходи на територията на община Мизия е
селското стопанство, което ще продължи да играе ключова роля и вбъдеще поради
потенциала за неговото развитие и социално-икономическите традиции. Произвеждат се
предимно зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, като производителите са обединени под формата на земеделски кооперации. В отглеждането на
животни водещо място имат говедовъдството и овцевъдството, но те се развиват на
остарели принципи, което затруднява развитието им и прави този сектор губещ и
неатрактивен.
Общата площ на земеделската земя на територията на общината е 18 381,4 hа,
което представлява 87,8% от територията и. Те са разпределени, както следва:


Обработваема земя – ниви – 15 769, 3 ha , относителен дял – 75,3%;



Обработваема земя – трайни насаждения 473 ha, относителен дял 2,3%;



Необработваеми земи – 2134,6 ha, относителен дял 10,2%;



Оранжерий с трайни конструкции – 4,4ha.
Животновъдството е основен по значение отрасъл в района. Водещо място имат

говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. Животните се отглеждат в
личните дворове на населението, много често при примитивни условия. Това прави
отрасъла губещ и допълнително затруднява развитието му. Броят на животните и тяхната
продуктивност намалява. Забелязва се интерес към пчеларството и птицевъдство. Броят на
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животновъдните ферми в Мизия е 8, в това число 2 кравеферми, 1 овцеферма, 3
птицеферми. С изключение на птицевъдството в другите сектори на животновъдството
преобладава частно дребно стоково производство с екстензивни методи на отглеждане на
животните и ниска рентабилност.
Горските територии на общината се стопанисват от ДГС “Оряхово”. Видовият
състав на горите на територията на община е широколистни гори.
Общата площ на горските територии в община Мизия е 776,5 ха, или 3,71 % от
площта на общината
2.2.3. Основни изводи


Селското стопанство е с основен дял в икономиката на общината и с найголям потенциал за развитие на този етап;



Наблюдават се положителни тенденции в развитието на икономиката, но все
още тя е с по-ниски показатели от средните за областта и далеч по-ниски от
тези за страната;



На територията на общината има реални възможности за развитието на
хранително-вкусовата промишленост, използваща суровини от селското
стопанство, което е водещо в икономическия профил на община Мизия;



Неразвит туризъм – съществува потенциал за развитие сврзан с културно
наследство на общината.

2.3. Социално-демографска характеристика
2.3.1 Демографска характеристика

Демографската криза в община Мизия се задълбочава. Динамиката на населението
през последните години показва трайна тенденция на намаление по данни от
преброяването към 01.02.2011 г. населението на община Мизия е 7570 души, през 2012 г. в
общината живеят вече 7291 души,. населението през 2015 г. е 6701 д. Данните от текущата
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демографска статистика показват, че в община Мизия към 2020 г. населението е 5861 д.
(По данни на НСИ), което е с 8,7 % по-малко от броя им през 2015 год. Процесът на
намаляване на броя на населението е устойчив и ясно проследим в данните и от
последните преброявания.
По данни на община Мизия населението към 2021 год е 6531 д., както следва:


гр. Мизия - 3026 граждани



с. Войводово - 211 граждани



с. Крушовица - 1436 граждани



с. Липница - 600 граждани



с. Сараево - 19 граждани



с. Софрониево - 1239 граждани.

Във всички населени места числеността на населението бележи спад. Процесът на
обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, засяга община Мизия със същите
темпове, които са характерни за преобладаващата част от селските общини в страната.
Населението на община Мизия съставлява

около 4% от общото население на

областта. Както за страната и областта, така и за община Мизия е характерно значително
по-бърз темп на намаляване на селското население, но при общината е значително повисок отрицателния темп на прираст и по отношение на градското население. Негативните
демографски тенденции са характерни за всички населени места в общината, но в
различна степен. Най-бързо намаляват селата Сараево и Войводово.
Естественото движение на населението се характеризира със състоянието на
раждаемостта и на смъртността, от които се формира и естественият прираст, който за
общината е отрицателен.
Механичният прираст на населението също е отрицателен.

2.3.2 Икономическа активност на населението
Икономически активните лица в община Мизия са 3254 души от населението на 15
и повече години по данни от последното преброяване Пенсионерите заемат значителен
част от населението в община Мизия – 1876 д..
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Коефициентът

на

икономическа

активност

е

42%

(съотношение

между

икономически активните лица и населението на 15 и повече навършени години).
Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и
повече навършени години) за община Мизия 32%. Причините за ниските коефициенти на
икономическа активност и заетост в общината са демографската криза, липсата на работни
места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в
следствие

от

преструктурирането

на

икономиката.

Наблюдава

се

дефицит

на

квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от
индустриални и административни центрове, планински райони) и на подотраслово ниво
(за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите
и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите
училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво
на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите
от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на
продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка,
свързани

с

въвеждането

и

използването

на

нови

производствени

технологии,

информационни и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани
кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в големите градове или в
чужбина.
Равнището на безработица в община Мизия е относително високо – към 31.12.2021
г. 15,57% . В последните години безработицата се увеличава и пазара на труда се нуждае
от стимулиране и намаляване на безработицата в общината.
2.3.3 Образование
По данни от общината образователната система в община Мизия осигурява
общообразователната и професионалната подготовка на учащите се. Мрежата от училища
в селата включва основни училища. Липсата на училища с изучаване на чужди езици,
технически и икономически специалности в община Мизия води до преориентиране на
учениците след седми и осми клас към други общини в и извън областта. За получаване на
средно образование на учениците се налага да пътуват до гр. Мизия или до друг по-голям
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град. Този факт показва, че възможностите за получаване на средно образование в
рамките на общината са ограничени. Развитието на демографските процеси на
територията на общината се отразяват негативно върху мрежата от учебни заведения.
Образователната мрежа на територията на Община Мизия се състои от четири
общински училища, , пет детски градини и Общински детски комплекс.
Училища
Училищната структура и мрежа в община Мизия е съобразена с действащите
законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски
стратегии за развитие на образованието. На територията на общината функционират: 3
основни училища и една професионална гимназия, както следва:
За град Мизия:
ОУ "Цанко Церковски",
ПГ "Васил Левски".
С. Крушовица:
ОУ "Христо Ботев".
с. Софрониево:
ОУ "Отец Паисий".
с. Липница:
ДГ "Незабравка" - база "Калинка".
Представителна за град Мизия и общината е Професионална гимназия ”В.Левски”,
в която учениците се обучават в три специалности – електрообзавеждане в
промишлеността, КИРА и микробиологичен контрол. Учебното заведение се преобразува
от Техникум по целулозно хартиена промишленост в ПГ поради факта , че завода за
целулоза и хартия беше затворен и кадрите ,които се обучават няма къде да се реализират.
Трите специалности, които са заложени в програмата на ПГ намират място в
предприятията на територията на община Мизия.
44

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027

Детски градини
В общината функционират 1 целодневни детски градини сс три бази. Мрежата от
детски градини осигурява реална възможност на всяко дете от общината да посещава
детска градина в населеното място в което живее. Капацитетните възможности са за около
500 деца. Всички градини разполагат със собствени сгради, добра материална база и
предлагат разнообразни съвременни форми за организация на педагогическия процес.
На територията на община Мизия има 3 основни училища, една професионална
гимназия, една детска градина с 3 бази по населени места в селищната система, както
следва:
За град Мизия:
ДГ "Незабравка" основна сграда,
С. Крушовица:
ДГ "Незабравка" - база "Здравец",
с. Софрониево:
ДГ "Незабравка" - база "Пчелица",
с. Липница:
ДГ "Незабравка" - база "Калинка".
Общински детски комплекс
Извънучилищното педагогическо звено, което включва в постоянни занимания по
интереси

децата

от

мизийска

община

и

осъществява

богата

културна,

научнопознавателнаразвлекателна, информационна, спортно-туристическа и приложно
техническа помощ е Обединеният детски комплекс в гр. Мизия. Комплексът предлага
цялостна програма от детски забавления, конкурси, изложби и спектакли и реализира
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своята дейност за развитието на интересите и способностите на децата в просторна и
добре обзаведена сграда.

2.3.4 Здравеопазване
Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно
нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.На населението
от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и
стоматолог.
На територията на Община Мизия функционират, както следва:


гр.Мизия - 2бр. Общопрактикуващи лекари и 1бр. зъболекар



с.Крушовица - 2бр. Общопрактикуващи лекари и 1бр. зъболекар



с.Софрониево - 1бр. Общопрактикуващ лекар



с.Липница - 1бр.Общопрактикуващ лекар

Специализираната медицинска помощ на населението от общината се осигурява от лекари
от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.

2.3.5 Социални дейности
Домашен социален патронаж
Развита форма на социална услуга, организирана в общината, е свързана с предоставяне на
социални услуги в общността. Такъв е създаденият Домашен социален патронаж
Дом за стари хора
ДСХ "Баба Марта", с. Липница, община Мизия, отвори врати на 17.06.2008 година със
Заповед № РД 01-545/17.06.2008 г. от Министерството на труда и социалната политика,
съгласно чл.36, ал.3, т.3 от ПП ЗСП. ДСХ е специализирана институция за предоставяне
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на социални услуги за лица, отделени от дома, затруднени или в невъзможност да
задоволяват потребностите си, липса или отказ на близки и роднини за оказване на грижи
в домашна среда.
Общински Център за социални услуги /ОЦСУ/
ОЦСУ се създава по Проект “Промяна на политиката и практиките на общините в
обслужването на възрастни и хора с увреждания” на НСОРБ, съфинансиран от ЕС по
програма ФАР АКСЕС 2000. ОЦСУ съдейства за активното включване на възрастните и
хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика в работата
с двете целеви групи. Чрез дейността на ОЦСУ се увеличава възможността за
разширяване на социалните услуги, за сътрудничество и партньорство, за по-голяма грижа
към възрастните и предпоставки за улесняване на трудното им ежедневие.
„Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”
Тези социални услуги се предоставят по проекти, финансирани от ОП „Развитие на
човешките ресурси” към МТСП.

2.3.6. Спорт
В гр.Мизия са действащи следните обекти:


Спортна база, включваща открита лекоатлетическа писта в двора на ОУ
„Ц.Церковски“,

модернизирана

с

помощта

на

съфинансиране

от

Министерството на младежта и спорта и Общинския бюджет;


Спортна база, включваща футболно игрище към ПГ по ХТ „Васил Левски“.
Игрището се използва и от ФК „Мизия“50, като на него се провеждат
състезания и от Областна футболна група Враца.
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Западно от града, между селищната територия и терените на бившия КЦХ се
намира изоставения стадион със земно-насипна трибуна използван до 90-те
години на миналия век от работещите в завода.

В с. Крушовица има изграден стадион (към момоента представлява затревена площадка
със следи от атлетическа писта) и достъпна за спортни занимания спортна площадка на
ОУ „Христо Ботев“51.
В с. Софрониево съществува стадион от 1933 г. Стадионът е един от първите в област
Враца оборудван с изкуствено осветление разполагал с изкуствено осветление, а за
спортни упражнения е достъпна и площадката на ОУ „Отец Паисий“.
В с. Липница има изграден спортен комплекс със стадион в южната му част. Достъпна е
спортната площадка в двора на закритото ОУ „Христо Ботев“.
Съгласно изводите направени в дайстващия към момента ОУП на община Мизия – „На
територията на общината съществуват достатъчно терени за активен отдих и спорт.
Предварителният проект на ОУПО предвижда тяхното запазване и в бъдеще, като
възстановяването и ресоциализация на тези обекти представлява въпрос на
последователни икономически разчети.“

2.3.7. Туризъм
Общината не разполага с функционираща леглова база: хотели и мотели. Посетителите на
района отсядат в съседните общини.
Състоянието на туристическата инфраструктура като цяло е незадоволително.
В общината има потенциал за развитие на следните видове туризъм:


Културно-познавателен туризъм. Община Мизия има богато културно
материално и нематериално наследство;
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Специфичен познавателен туризъм – посветен на: творчеството на Дико
Илиев, Букьовската духова музика, северняшките песни и танци; влашките
традиции и др. С възможност за обучение в сферата;



Култов туризъм - Във всяко населено място има поне по една църква, а във
Войводово е имало 4: православна, 2 методически, дарбистка;



Селски туризъм.

2.3.8. Основни изводи
В община Мизия се наблюдава тенденция на намаление на броя на населението, което се
явява проблем за социално-икономическото развитие на общината. Малкият брой на
населението е фактор за развитие на ограничен брой икономически структури, на
обслужващи обекти основно за първично обслужване на населението, т.е. за ограничено
развитие на обслужващите функции на общината и на отделните населени места;

2.4 Инфраструктурно развитие
2.4.1 Транспортна мрежа
Пътната мрежа в общината се дели на републиканска пътна мрежа (РПМ) от пътища ІІ-ри,
ІІІ-ти клас и общинска пътна мрежа – местни пътища (IV-ти клас). Републиканската пътна
мрежа е добре разположена по основните направления от север на юг и от изток на запад.
Пътища от републиканската пътна мрежа
През територията на общината преминават пътища от II-ри и III-ти клас. Те се подържат
от Агенция „Пътна инфраструктура”, чрез Областно пътно управление гр.Враца:
 Път ІІ-15 Враца-Оряхово (от км 50+000 до км 70+000) – пътят преминава през
общината и града в направление север-юг и осигурява достъп до Фериботен
комплекс Оряхово-Бекет и е пряка връзка с път Е-79. Пътят е със средна ширина
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на платното 7,5 m и банкети по 1,5 m – Габарит Г-10,5 и отговаря на
изискванията да провежда движение с натоварване от 5 000 до 20 000 МПС на
денонощие. Състоянието на пътната настилка е добро.
 Път ІІ-11 Козлодуй-Оряхово (от км 100+000 до км 110+000) – пътят преминава
през общината и града в направление изток-запад. Той прави връзка с път II-15 в
град Мизия. Пътят е със средна ширина на платното 8 m и банкети по 1,5 m –
Габарит Г-11 и отговаря на изискванията да провежда движение с натоварване от
5 000 до 20 000 МПС на денонощие. Състоянието на пътната настилка е добро.
 Път ІІІ-1503 Крушовица-Софрониево-Бутан (от km 0+000 до km 5+026). Пътят е
със средна ширина на платното 7 m и банкети по 1 m – Г-9. Състоянието на
пътната настилка е добро.
Общинската пътна мрежа – IV клас
Общинската пътна мрежа е с обща дължина 13,140 km и се поддържа от Общината с
целеви средства, предоставени от МРРБ.
 Път 10142 – Сп. Чайка-Крушовица с дължина 2,800 km и ширина 6 m;
 Път ІV-13302 – Галиче-Липница-Ботево има ширина на настилката 6 m,
всравнително добро състояние – само отделни участъци се нуждаят от
изкърпване;
 Път ІV-13017 – Софрониево-Ботево с дължина 3,250 km и ширина 6 m с
трошенокаменна настилка, която, поради рядкото му използване, е обрасла с
трева пътят е станал неизползваем.
 Успоредно на Път ІV-13017 е прокаран земен път, който се използва от
селскостопанските производители за движение на техниката в рамките на
землището на с. Софрониево.
 Път ІV-15024 – отклонение за с. Сараево с дължина 1,250 km и ширина 3,5 m в
лошо състояние и се нуждае от почистване на банкетите и преасфалтиране;
Връзката на селищата от общината с останалата част на страната се извършва
единствено чрез пътната мрежа. Изградените общински пътища са достатъчни и
осигуряват добра връзка както между селищата в общината, така и с цялата страна.
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По отношение на пътната мрежа в близките години следва да се предвидят значително
повече средства за подобряване на техническите параметри. Има се предвид настилки,
маркировка, сигнализация, отводнителни съоръжения и други които да отговарят на
европейските стандарти за сигурност, комфорт и удобство на пътуванията.
За вътрешно обслужване на населените места се използва уличната мрежа. С общата
дължина на уличната мрежа е 135,3 km, от която около 70 % е покрита с 172 трайни
настилки (асфалт и бетон). Голяма част от благоустроените улични платна са с
частично разрушена настилка и се нуждаят от ремонт.
Северната граница на община Мизия е р. Дунав. Най-близкото пристанище е на 14 km
– Оряхово. На територията на община Мизия се намира частно товарно пристанище
„Дуним“, близо до Козлодуй, пътят до което преминава извън границита нa община
Мизия.
Най-близките жп гари са гр. Лом на 65 km и гр. Враца – също на 65 km. През
територията на общината преминава трасето на вече демонтираната теснолинейна жп
линия Червен бряг-Бяла Слатина-Оряхово.
През територията на общината (от Хърлец през Мизия към Оряхово) преминава
трансевропейският вело-коридор № 6, по протежение на р. Дунав. Има изградена
маркировка с табели. Други велосипедни маршрути и алеи не съществуват.

2.4.2 Водоснабдителна и канализационна мрежи
Водоснабдяването в община Мизия се осигурява от самостоятелни ВС, т.е.
функционални единици, състоящи се от (един или повече) водоизточници и други
водоснабдителни структури, които снабдяват с вода едно или повече селища
ВС „Мизия“ водоснабдява град Мизия и село Сараево. Водоизточниците в системата
са три дълбоки кладенеца, откъдето водата се изпомпва към основния резервоар на
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града. Останалите населени места в община Мизия се снабдяват от местни
водоизточника. Водоснабдяването на град Мизия използва 3 резервоара с общ обем
1520 m3 и 2 помпени станции с капацитет 29 l/s.
Главните довеждащи водопроводи са с обща дължина 5,87 km, от които 1,63 km
етернитови тръби, 0,1 km полиетилен, 3,49 km стоманени и за 0,65 km няма данни.
Дължината на водоразпределителната мрежа е с обща дължина 15,02 km, от които 7,88
km етернитови тръби, 2,8 km полиетилен, и за 4,33 km няма данни. Техническото
състояние на водоразпределителните мрежи се дължи най-вече на тяхната възраст.
Повечето от мрежите са на повече от 50 години. Основните проблеми са течове,
причинени от корозия на стоманени тръби или от неправилни връзки между бетонни
или азбестоциментови тръби. Загубите на вода заради лошото състояние на тръбите са
45,3% от общото количество. Освен това, азбестоциментовите тръби представляват
сериозен проблем, поради тяхната ненадеждност и потенциалните рискове за здравето.
Рехабилитацията на тръбите за гарантиране сигурността на водоснабдителните
системи е необходимост с висок приоритет.
Водата, използвана в общината, се черпи от от малки водоизточници с ограничен
капацитет, като липсват ПСПВ – водата се хлорира с газ и белина в резервоарите
В град Мизия има изградена битова канализация, разположена в северозападния край
на ниската част на гр. Мизия, за която няма документация. Дъждовно-дренажната
мрежа е от порядъка на 4 300 m. Физическото състояние на тази мрежа е крайно
незадоволително. Налице е изградена канализация по някои от улиците в с.
Крушовица, както и пречиствателна станция за населеното място. Останалите
населени места от общината нямат канализация, като формираните битови отпадъчни
води се отвеждат към локални попивни, изгребни ями. Всички битово-фекални
отпадъчни води се просмукват в почвата и подпочвените води.

2.4.3 Енергийни мрежи
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Всички населени места са електрифицирани. Разпределителна селищна мрежа
ниско напрежение (НН) с напрежение до 400 V, с обща дължина 246 km, захранва
потребителите на ел. енергия. Основната част от проводниците е въздушна, а там където е
невъзможно да премине въздушно тя е положена в изкоп.
В община Мизия по данни на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД са въведени в
експлоатация производители на електрическа енергия от ВЕИ – фотоволтаични електроцентрали – 1 брой с обща инсталирана мощност 30 kW.

2.4.4 Комуникационни мрежи
На

територията

на

община

Мизия

има

изградена

сравнително

добра

комуникационна мрежа, чрез която се осигуряват всички видове комуникационни услуги
– съобщителни, интернет, телевизия и други. През последните години е изградена и
осигурена качествена Интернет връзка.
Комуникационните услуги бележат ежегодно ръст на потреблението и броя
абонати.
2.4.5 Газопроводи
Газоснабдяване Към настоящия момент, в община Мизия няма изградено
газопроводно отклонение и изградена газоразпределителна мрежа. През общината не
преминават газопроводи, част от Газопроеносната мрежа на България. Единственият
газопровод който преминава през нея е „Бутан-Бърдарски геран“.

2.4.6. Зелена система
Град Мизия
Озеленените площи за широко обществено ползване са разпръстнати и изпълняват
функциите на локални градини. Паркова територия от категория „градски парк“,
разположена центрично в населеното място, липсва.
с. Войводово
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Чрез залесяване в с. Войводово са обособение две зони с лесопарков характер. 36
Първият обект е с обща площ от 0,5 ha, с приблизителна залесеност 50 %, основно от
иглолистни видове. Вторият е разделен на две части – свободно от растителност дворно
пространство с площ 0,3 ha и залесен терен с площ 0,0716 ha, представляващ смесен
горски масив от бреза, клен и бор.
с. Крушовица
Зелените площи в с. Крушовица включват предимно паркове и градини. В
местността „Герена“, югозападно от населеното място е оформена лесопаркова територия
общинска собственост с преобладаваща иглолистна растителност и тревни съобщества с
обща площ от 3,5 ha.
с. Липница
Зелените площи в с. Липница са представени от един парк в центъра на селото.
Паркът е добре поддържан, с изградена детска площадка.
с. Сараево
Като цяло зелени площи липсват, до голяма степен функцията на зелената система
е приета от озеленените площи в частните имоти.
с. Софрониево
Публичните озеленени площи в селото са с най-висока абсолютна стойност и втора
по размер относителна величина отнесена към човек от населението.

2.4.7 Основни изводи


Територията на община Мизия е сравнително добре подсигурена в
транспортно-комуникационно отношение;



В периода 2014-2020 г. не са правени мащабни инвестиции за подобряване
на ВиК мрежата; Значим процент на водопроводите, изградени от
азбестоцимент и стомана, са в лошо техническо състояние, и генерират
големи загуби на вода;



На територията на общината няма изградена канализационна мрежа и
изградени пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ);
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Общината е задоволена с необходимите мощности електроенергия;



Слабо развити са ВЕИ и енергийната ефективност;



Осигурен е достъп до широколентов интернет

2.5 Екологично състояние
2.5.1Качество на атмосферния въздух
Качеството на въздуха на територията на общината е добро, което се обуславя от
липсата на промишлени замърсители, както и от добрата въздушна циркулация. Тихото
време на територията на общината (скорост на вятъра под 1 m/s) е рядко явление и би
могло да се случи през месеците (септември-декември). Замърсяването на въздуха на
територията на общината е с „нисък потенциал“.
Въпреки наличието на АЕЦ „Козлодуй“ и попадането на община Мизия в рамките
на 30 km радиус от Централата (наблюдавана зона, в която се извършва радиационен
контрол), радиационният фон на територията на общината е в нормата и дори има
измерени по-ниски стойности на радиация отколкото в гр. София. Измерените стойности
на мощност на еквивалентната доза са в границите от 0.13 до 0.20 µSv/h/час. Измерването
се извършва от четири мониторингови пункта на територията на общината. Естествените
стойности за територията на страната са до 0.40 µSv/h/час. За провеждания 40 годишен
мониторинг на радиация до момента няма измерени превишения над ПДК. Не е
установено влияние на течните радиоактивни изхвърляния на АЕЦ върху общата бетаактивност във водата на р. Дунав, както и във вътрешните реки. Всъщност радиоактивният
фон се е покачил значително след аварията в Чернобил, при това с много по-ниска степен
на територията на община Мизия, отколкото например около гр. София. Причината за
това са незначителните валежи през май 1986 г. в Северозападна България.
Радиокативният фон се е покачил и през м. aприл 2011 г., в следствие на трансграничния
пренос на радиационно замърсени въздушни маси от аварията в АЕЦ „Фукушима“.
Измерваните концентрации на дългоживеещите радионуклиди 90Sr и 137Cs в почвата
показват ниско съдържание на същите. Като цяло, съдържанието на 90Sr в почвите от
района на Козлодуй е по-ниско от това, измерено в други райони на страната. В района на
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общината повърхностните води се характеризират със сравнително ниска фонова
активност, т.е. съдържанията на уран, торий и продуктите на тяхното радиоактивно
разпадане, са под средните за страната. Това се дължи на преобладаващия седиментогенен
произход на геологичните формации, върху които е разположен разглеждания район.

2.5.2. Качество на водите
На територията на община Мизия попадат следните пунктове за мониторинг на
повърхностни води (Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни
води на територията на БДДР в периода на ПУРБ (2016-2021 г. – км момента тече
процедура по актуализация):
 р. Бързина, при с.Липница преди вливане в р. Скът(BG1OG222111MS040 – код на
пункта, тип на мониторинга – O, BG1OG200R1011 – код на ВТ, R8 (редни и малки
дунавски притоци) – вид на ВТ, географска дължина: 23,81275, географска ширина: 67
43,58066, честота: 4 път/годишно за основни физико-химични показатели и за специфични
замърсители и 1/годишно за хидроморфологични елементи);
 р. Скът, след гр. Мизия (BG1OG00211MS020 – код на пункта, 0069 – код на
пункта ИАОС, тип на мониторинга – О, BG1OG307R013 – код на ВТ, R8 (средни и малки
дунавски притоци) – вид на ВТ, географска дължина (X): 23,85111, географска ширина
(Y): 43,70922, честота: 4 път/годишно за основни физико-химични показатели и за
хидроморфологични елементи: 12/1/годишно)
За повърхностните и подземни водни тела и зони за защитана водите попадащи в
териториалния обхват на община Мизия, целите за опазване на повърхностните и
подземните води, както и мерките за тяхното постигане са описани в т.2.1 .

2.5.3. Качество на почвите
Почвите на територията на общината са богати и с дълбок хумусен слой, което е
предпоставка за развитието на селското стопанство. Към момента на изготвяне на проекта
няма данни за замърсяване на почвата. На територията на общината няма данни за
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заблатени почви и данни за вкислени и засолени почви. Територията на общината не
попада в списъка с общини, които страдат от ветрова и водна почвена ерозия.

2.5.4. Управление на отпадъците
Нормативната уредба на общината, която детайлизира разпоредбите на Закона за
управление на отпадъци (ЗУО), Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) според местната
специфика, както и програмните документи са основополагащ инструмент за общинската
администрация на община Мизия за провеждане на политиката в областта на отпадъците.
Анализът на посочените документи, одобрени от общинския съвет, водят до следните
основни изводи:


Община Мизия е разработила нова програма за управление на отпадъците на
общината на основание чл. 52 от ЗУО.



Община Мизия провежда политика и мерки в областта на управлението на
отпадъците на основата на местни нормативни документи, одобрени от
общински съвет;



Наредбата за определянето и администрирането на такси и цени на услугите
на територията на община Мизия (Наредба 11) е изменена и допълнена
Решение № 55 /21.05.2020 г. на ОбС –Мизия



Действащата Наредба за управление на на отпадъците на Община Мизия
(Наредба №25) е от 2017 год.



Наредбите са напълно достъпни на сайта на община Мизия.



Всички населени места са включени в организирана система за
сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, за което има
разработени и утвърдени мършрути и графици за сметосъбиране и
сметоизвозване ;



 Във всички села са поставени съвременни съдове тип „Бобър“ за събиране
на битови отпадъци и кофи тип „Мева“ за събиране на отпадъци;
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 Нормата на натрупване на община Мизия е със сравнително устойчиви
стойности през годините и средна стойност – 281 кг./ж./год.) – съгласно
предоставената от общината информация- съгласно извозени до депо
Оряхово и премерени на кантар отпадъци. При сравнителната съпоставка на
данните за нормата на натрупване на отпадъците в общината се забелязва,
че тя е със съпоставими стойности от тази на областта и тези за страната;



 Съгласно предоставена от общината информация за морфологичен състав
на битовите отпадъци, от който могат да се направят следните изводи: найголяма част от отпадъците са пластмаси 19,34%, сгурия, пепел, инертни
материали – 17,34%, градиниски отпадъци – около 11% и хранителни
отпадъци – около 10 %, . Голяма част от хранителните и градинските
отпадъци от своя страна подлежат на компостиране и използване на
получения компост; Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и
ползват повторно (хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси) е около 30%.



 В община Мизия е въведена система за разделно събиране на отпадъците
от опаковки – има сключен договор за сътрудничество между общината и
„БУЛЕКОПАК” АД за разделно събиране, транспортиране, временно
съхранение, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от
опоковки;



 Не е въведена система за разделно събиране на биоразградими битови
отпадъци;



 По отношение на масово разпространените отпадъци с изпълнители не са
сключени договори за следните видове отпадъци: ИУЕЕО и НУБА;



На територията на община Мизия няма действаща ГПСОВ и затова е
невъзможно да се направи анализ на отпадъците от утайки от ГПСОВ;



Няма отчестност за количествата строителни отпадъци. Необходимо е за
периодът на действие на програмата да се води точна отчетност за
количествата на този вид отпадък. Отпадъците от строителни и строителноремонтни дейности не се образуват редовно и няма реална информация за
количеството и състава на този вид отпадъци. На практика рядко се прилага
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процедурата, при която строителните фирми се обръщат към общината за
посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци.


Няма отчетност за количествата зелени отпадъци. Предвид разпоредбите на
чл.34, ал.1 от Закона за управление на отпадъците съгласно който
„биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се
събират разделно“ е възможно да бъде изчислено общото количество на тези
отпадъци за Община Мизия. При изчислението следва да бъдат спазени
указанията за норма на образувани отпадъци съгласно Инструкциите за
прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на
биоотпадъците (насоки за прилагане на Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. Обн. ДВ, бр. 107 от
13.12.2013 г.), одобрени с Заповед № РД-687/05.09.2014 г. на Министъра на
околната среда и водите, където е приетата норма е 3,5 кг./м2 /година
окосена трева, листа, клони от резитба на дървета и храсти и др..



Данните за количествата отпадъци от предприятията на територията на
община Мизия са твърде оскъдни и непълни поради това, че не всички
фирми, които са задължени да изготвят годишни отчети, коректно и редовно
представят информация в общината;



Няма

централизирана

информационна

система,

която

да

осигури

информация по управлението на отпадъците;


Общината транспортира за обезвреждане своите отпадъците на РДНО в
местността “Марков баир” в землището на община Оряхово. Община Мизия
е член на учреденото през 2010 г., Регионално сдружение на общините,
ползващи общо депо за отпадъци за регион Оряхово съвместно с общините
Оряхово, Козлодуй, Кнежа, Борован, Бяла Слатина и Хайредин.



РДНО - Оряхово функционира от 2005 г. и е с площ 104,368 дка. Изградена
е прилежащата инфраструктура. Най-близките жилищни сгради са на 11 km
от границите на депото. В близост до него няма източници и съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и недвижими
паметници на културата. Работата на инсталациите на депото и емисиите в
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околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на
издаденото КР, което не отменя законовите задължения на оператора
произтичащи от други нормативни актове.


В момента е в процес на изпълнение проект - „Изграждане на инсталация за
предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на
Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово, който
включва - Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т. (Цел:
подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване
депониране на максимум 50 % от входящия поток на отпадъците) и
Изграждане на 2 броя инсталации за компостиране на разделно събрани
зелени и биоразградими отпадъци - инсталация в Общ. Козлодуй, с
капацитет 4 300 т., за нуждите на Общината и инсталация в Общ. Оряхово за
нуждите на останалите общини от РСУО - Оряхово, с капацитет 4 400
т.(Цел: оползотворяване на биоотпадъците за всяка община от РСУО);



Общината е идентифицирала необходимост ото подмяна на част от съдовете
за за сметосъбиране;



На територията на община Мизия има съществуващо депо, което подлежи
на рекултивация;



Не са налични съдове за въвеждане на домашно компостиране, при
въвежданетото на такава система е необходимо закупуването им;



Общината разполага с три специализирани сметосъбиращи машини;



Нерегламентираните сметища са повсеместен проблем в България. На
територията на общината все още има нерегламентирани сметища,
предимно на пустеещи земи. Около 50% от отпадъците са от земеделието и
животновъдството.

2.5.5. Шумово замърсяване
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Съгласно Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74/2005г.),
РИОСВ- Враца извършва мониторинг, оценка и контрол на шума излъчван в околната
среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за категориите
промишлени дейности по приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ.
По данни на РИОСВ-Враца в общината няма промишлени обекти, които да
създават наднормени шумови нива.
Основно влияние върху шума на територията на общината има транспортната
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна
мрежа.
2.5.6. Рискове от природни бедствия и аварии
Пожароопасност
За област Враца е определена средна степен на пожароопасност. В община Мизия
за периода 2010-2014 г. има общо 243 произшествия, от които са засегнати 1465,8914 ha
площи (т. 3.3.6, таблица 10: Брой пожари по години, вид и площ за периода от 01.01.2010
г. до 31.12.2014 г. ). Възможни са умерени пожари, които могат да въвлекат дървесни
корони само локално. Обикновено могат да бъдат овладяни от наземни екипи и рядко се
налага използване на тежка екипировка. Не е изготвена по-подробна схема на степените
на пожароопасност в рамките на самата община.
Наводнения
Част от територията на община Мизия е определена като Район със значителен
потенциален риск от наводнения (РЗПРН): за река Огоста с код ASPFR_OG_011, в който
район попадат гр. Мизия и с. Сараево и за река Скът с код ASPFR_OG_016, в който
попада с. Крушовица

2.5.7. Основни изводи
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В община Мизия няма предприятия, които да емитират вредни вещества в
атмосферата.



Автомобилният транспорт и битовото отопление през зимата са основни
източници на замърсяване на въздуха;



Най-сериозните реални и потенциални замърсявания на водите и почвите са
нерегламентираните сметища и неканализираните и непречистени отпадни
води;



Необходимо е изграждането на канализационни системи и локални
пречиствателни станции в селищата на общината, както за повишаване на
жизнения стандарт, така и за опазване на околната среда – на подземните и
повърхностни води;



Автомобилният трафик и амортизираните улични настилки са основните
фактори както за шумово, така и за прахово замърсяване.



В общината има богато биоразнообразие.



2.6. Адимистративен капацитет
С оглед на действащата административна структура на Община Мизия,
изготвянето, както и изпълнението на ПИРО ще се осъществява от Дирекция „
”Устройство на територията, европейски програми и проекти и социални дейности”, на
която са възложени функции, свързани с изпълнението

на стратегически планове и

програми.
Наблюдението

и

контролът

са

неразделна

част

от

процеса

на

изпълнение/реализиране на ПИРО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните
местни органи: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от общинска
администрация, както и на всички заинтересовани страни – социално-икономическите
партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка или
липсата на напредък по постигане на заложените в програмата цели и резултати, на
ефективността на нейната реализация. Получената информация се използва за целите на
управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно
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продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на
съответната политика или програма.
В рамките на Общинския план за развитие на община Мизия за периода 2014- 2020
г. са изпълнени следните по-големи проекти с външно финансиране:
1. Извършване на Строително монтажни дейности по "Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на
Общ. Мизия по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1- „Строително ремонтни работи за подобряване на
енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок № 2 находящ се на ул."
Георги Димитров" № 52, гр. Мизия"
2. Обособена позиция № 2- „Строително ремонтни работи за подобряване на
енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок № 3 находящ се на ул."
Георги Димитров" № 42, гр. Мизия"
2. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община
Мизия" - гр. Мизия: ул. "Любен Каравелов" и ул. "Кузман Янкулов", с. Софрониево: ул.
"Дафинка Чергарска", в с. Крушовица: ул. "Лазар Драйчев", ул. "Васил Воденичарски"
и ул. "Люлин", в с. Липница: ул. "Александър Стамболийски" и в с. Войводово: ул.
"Георги Димитров".
3. Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа-Община Мизия"
(включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4
(четири) обособени позиции";
4. Проект „Спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване
на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли
2018 г.“ финансиран съгласно ПМС на Министерски съвет № 212/04.10.2018г. с обща
стойност на СМР 2 000 000 лв. Проекта предвижда възстановяване на уличната
мрежа в гр. Мизия (ул. Георги Димитров, ул. Лазар Драйчев и ул. Петко Банков)
разрушена от наводнението през юли 2018г. и възстановяване на канал отвеждащ
повърхностната дъждовна вода от „Селановското дере“ в р. Скът. Изцяло изградени
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са 2 участъка на каналът – открит и закрит участък, с обща дължина 820м.
Закрития участък е изграден от ПП тръби с диаметър Ф 1200 мм, а открития е
изцяло изграден от стоманобетон с размери 125х125 под формата на П-образ с
дебелина на стените 30см.
5. Ремонт на уличната мрежа на територията на община Мизия - 1 200 000лв.
6. Ремонт на два броя паркинга находящи се гр. Мизия. Ремонтирани са настилките
на паркингите, подмяна на плочки, подмяна на бордюри, монтиране на знаци и
полагане на хоризонтална маркировка. Обща площ на ремонтирани паркинги около
1100 м2.
7. Програма „Обичам природата и аз участвам“ - изграждане на спортна площадка и
зона за отдих в УПИ I, кв. 33 по плана с. Софрониево.
8. Програма „Обичам природата и аз участвам“ - изграждане на спортна площадка и
зона за отдих в двора на основно училище „Христо Ботев“, с. Липница.
9. Проект реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с.
Софрониево и с. Крушовица, община Мизия. Обща стойност на проекта 4 720 233 лв.,
средствата са осигурени от ПРСР 2014-2020г. към Държавен фонд „Земеделие“.
В обобщение, в общината вече има изграден капацитет за управление на проекти с
външни за общинския бюджет средства. Преодоляването на част от трудностите, свързани
с усвояването на средства от Европейския съюз и други финансови инструменти, е довело
до положителни страни. Сред тях са натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи
периоди, развит добър диалог с икономическите и социални партньори на местно
общинско, национално и трансгранично ниво, прилагане на добри практики в областта на
планирането, подготовката и реализирането на проекти.
Въпреки това, с оглед размера на общината и наличните средства от общинския
бюджет следва постоянно да се работи в посока повишаване на административния
капацитет
За да се повиши качеството на административния капацитет, модернизира
управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и
бизнеса е възможно да се използват възможностите, които ще се предоставят по
„Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ за програмния
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период 2021-2027 г. в направлението: цифрова трансформация на публичния сектор в
полза на обществото. В рамките на Приоритета ще бъдат финансирани дейности, свързани
с осигуряване на мрежова и информационна сигурност на общините, разработване и
внедряване на инструменти и онлайн платформи за подобряване на гражданското участие
на местно ниво и като част от концепции за ИТИ, които ще бъдат изготвяни и
изпълнявани

в

партньорство

между

различни

местни

заинтересовани

страни;

ефективността и ефикасността на публичната администрация; предоставяне на качествени
услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие;
ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

2.7. Културно-исторческо наследство
Обектите недвижима културна ценност на територията на община Мизия по
населени места съгласно официалните регистри, са както следва:
За гр.Мизия
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№ 0800-150 oт
05.05.2015 г.
1. Селище от ранната бронзова, ранната желязна и късноантичната епоха - 4,67км
177° в м. "Долното ливаде";
2. Селище от ранната бронзова епоха - 3,16км 175° с площ 23 дка.
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ 102 oт 09.04.2015
г.
1. Две тракийски надгробни могили - „Каменова" и „Лидова", намиращи се в
м.Пасището.
2. Ранносредновековно селище, намиращо се в м. „Селището", южно от града.
3. Ранносредновековно селище, намиращо се в м. Оряховски дол, северно от града.
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4. Селище от ранната бронзова епоха, намиращо се на 3,16 км и 175° от
центъра(общината), с площ 23 дка. 5. Селища от Бронзовата епоха, Желязната епоха,
Римската епоха и Късната античност, намиращо се на 3,9 км и 169° по азимут от центъра
на града, до р. Скът; с площ от 60 дка. 6. Селище от Ранния неолит, Бронзовата епоха и
Късната античност, намиращо се в м. Долното ливаде, на 4,67 км и 177° по азимут от
центъра на града (от сградата на общината).
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ А0.08-24 oт
16.04.2015г.
6. Паметен знак за Васил Левски и местния Революционен комитет основан през
1872 г.Открит на 19.02. 1973 г. гр. Мизия
7. Паметник на загинали герои и Втората Св.война 1941 - 1945 г. Открит 18.10.1958
г. гр.Мизия
10. Паметник на Септемврийското въстание от 1923 г. Открит 22.09. 1973 г.
Биволарката, Мизия
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти
11. Картон 10001599 - Местоположение ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА, България
Селище от праисторията, античността и средновековието. Обектът е разположен на нисък
полегат склон много близо до р. Скът.
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН
13. Картон 10001618 - Местоположение ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА, България
Съоржение, находки, съдове;
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН
19. Картон 10002112 - Местоположение ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА, България Описание на местоположение Гральова могила
Съоржение, находки, съдове;
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН
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с. Войводово
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№ 0800-150 oт 05.05.2015 г.
1.Праисторическо и антично селище - непосредствено от крайните къщи на селото с площ
от 36 дка.
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ 102 oт 09.04.2015 г.
1. Селище от Ранния неолит, Късната желязна епоха и Късната античност - обект
„Войводово -изток", намиращ се на изток от последните къщи и църквата в края на селото.
Площ от 36 дка
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти
12. Картон 10001619 - Местоположение С.ВОЙВОДОВО, МИЗИЯ, ВРАЦА, България
Опазване - Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН
с. Крушовица


Тракийско и антично селище, м. „Бряста“, до селото, западно, вид –
археологически, местно значение;



Тракийско и антично селище, м.Бъзович, 4 км източно от селото;



Ранносредновеко вно селище, около Стублата, 2 км югоизточно от селото;



Ранносредновековно селище, 3-4 км югоизточно от селото;



Късноантично селище, м.Лозята /Тръстеник/, 2.5 км югозападно от селото;



Праисторическо селище, м.Чуката, 1.5 км югозападно от селото;



Праисторическа крепост, Бурванска могила, 1,5 км западно от селото;



Праисторическо селище, м.Чуката, 1.5 км югозападно от селото;

Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№ 0800-150 oт 05.05.2015 г.
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Плосък некропол от късната бронзова епоха и късното средновековие - в З част на
новото село около гарата с площ от 2 дка;



Късноантично селище - в м. "Бряста" в СИ край на селото с площ от 6 дка;



Късноантичен плосък некропол - в м. "Бряста" в СИ край на селото с площ от 2 дка;



Селище от рано - желязната епоха - около училището в новото село с площ от 20
дка;
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Плосък некропол - около училището в новото село с площ от 2 дка;



Късноантично селище - м. "Бъзовишки дол" 0,3км 120° ЮИ от селото с площ от 10
дка;



Селище от късната бронзова, желязната и римската епоха - С от м. "Бряста" на
1,4км 51° от гарата;



Праисторическо селище - на 2,29км 37° от гарата на платото над р. Скът;



Праисторическо селище - на 2,3км 60° от гарата с площ 10 дка;



Селище от праисторическата, желязната и късноантичната епоха - 2,32км 68° в м.
"Совата" с площ 4 дка.

Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ 102 oт 09.04.2015 г.
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Праисторическо селище, намиращо се в м. Чуката на 1,5 км югозападно от селото и
обхващащо площ от около 2 дка.



Праисторическо укрепено селище от късния халколит, намиращо се в м
Борованска могила, на 1,6 км западно от селото с площ от З дка.



Праисторическо селище, намиращо се на плато над р. Скът, на 2,29 км и 37° от
гарата на селото. Площ от 10 дка.



Праисторически Обект 1 в м. Совата, на 2,3 км и 60° от гарата на селото. Площ от
11 дка.



Многослоен Обект 2 в м. Совата, на 2,32 км и 68° от гарата на селото.
Напластявания от Ранния неолит, Ранния халколит, Желязната епоха и Късната
античност.



Тракийско и антично селище, намиращо се в м. Бряста, до селото в западна посока.



Тракийско и антично селище, намиращо се в м. Бъзович на 4 км източно от селото.



Тракийска надгробна могила „Ватова", намираща се на 5 км югоизточно от селото.



Тракийска надгробна могила „Варна", намираща се на 9 км източно от селото.



Тракийска надгробна могила „Викьова".



Тракийска надгробна могила „Кънчова", намираща се в м. Преслъпа.



Тракийска надгробна могила „Татарска".



Тракийска надгробна могила, намираща се в м. Момин дол.



Тракийски могилен некропол „Бъзовички могили".
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Тракийски могилен некропол „Драголови могили".



Тракийски могилен некропол „Семковски могили".



Селище от Късната бронзова епоха, желязната епоха и Римската епоха, намиращо
се на 1,4 км и 51° по азимут от гарата на с. Крушовица, северно от м. Бреста. Площ
от 8 дка.



Селище от късната Римска епоха, намиращо се в м. Бъзовишки дол на 3 км
югоизточно от селото.



Късноантично селище, намиращо се в м. Лозята на 2,5 км югозападно от селото.



Ранносредновековно селище, намиращо се около извора „Стублата" на 2 км
източно от селото.



Ранносредновековно селище, намиращо се на 3,5 км югоизточно от селото.
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ А0.08-24 oт
16.04.2015 г.
1. Възпоменателна плоча на загиналите за родината от с. Крушовица, Оряховска
околия 1912 - 1913 г. и 1915 - 1918 г. подофицери, ефрейтори, редници.с.
Крушовица
2. Лобно място на Петър Цветков и Цоло Николов край с. Крушовица. Ятаци
разстреляни на 30.04.1944 г. Изграден около 1954 г.

Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти
03. Картон 0300049, Местоположение С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, Площ 3 дка,
Съоръжения - замазки пещи, култови предмети, оръдия на труда, съдове
05. Картон 0300085, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 2 дка, Съоръжения замазки пещи, култови предмети, оръдия на труда, съдове
06. Картон 0300086, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 6 дка, Съоръжения –стени,
монети и др.
07. Картон 0300087, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 2 дка, Находки – монети,
съдове
08. Картон 0300088, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 2 дка, Находки – накити,
съдове
09. Картон 0300089, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 2 дка, Находки – съдове
10. Картон 0300091, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 10 дка, Находки – монети,
съдове
69

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
14. Картон 1000161, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 8 дка, Находки – замазки,
съдове
15. Картон 10001628, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 10 дка, Находки –съдове
16. Картон 10001629, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 11 дка, Находки –съдове
17. Картон 10001627, Местоположение С.КРУШОВИЦА, Площ 4 дка, Находки –съдове

с. Липница
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№0401-670 5 от
05.02.2015 г
Място на сражение на 28.04.1944 г. и лобно място на партизани и ятаци,
м.„Припека“, 1 км южно от селото;
Гърбавият мост, 300 м югоизточно, обхваща самия мост с площ 0.5 ха от землището на
селото;
Мемориален комплекс – Ботев път, включващ трасето на похода на Ботевата чета
от Козлодуй-ския бряг до Врачанския балкан, заедно с разположените по него
исторически ПК, обявени в ДВ бр.18/79г.: Козлодуйски бряг,Матеев геран,Попово
ханче,Милин камък, лобно място на Давид Тодоров, Ботева поляна, "Веслец", връх
Околчица, падината Йолковица –лобно място на Христо Ботев
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№ 0800-150 oт 05.05.2015 г.
1. Укрепено енеолитно селище - 1км 125° ЮИ от селото в м. "Тепето".
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ 102 oт 09.04.2015 г.
1. Праисторическо укрепено селище от Късния халколит, намиращо се в м. Тепето на 1 км
югоизточно от селото, с площ 20 дка.
2. Тракийски могилен некропол от три могили „Диковски", намиращ се на 3,5 км западно
от селото;
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ А0.08-24 oт 16.04.2015г.
1. Паметник на загиналите в Балкански войни 1912 -1913 г., Първата световна война 19151918 г., Открит на 13.06. 1927 г.
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2. Паметник на писателя Васил Воденичарски и загиналите на 28.04.1944 г.: Дафинка
Чергарска, Лазар Драйчев, Петър Костов, Стефан Ликов и ятаците Цоло Гуляшки и Горан
Буджански. Открит на 02.06. 1956 г. парка извън с. Липница
3. Паметен знак за загиналите Цоло Гуляшки и Горан Буджански (тук в парка са
погребани костите им) и за трима загинали във Втората световна война: Христо
Пудрейски, Иван Попов и Борис Ангелов. Открит на 02.06. 1980 г., парка извън с.
Липница
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти.
04. Картон 0300050, Местоположение - С.ЛИПНИЦА, Площ 20 дка, Съоръжения –
огнища,пещи, ровове, Находки – оръдия на труда, оръжия, съдове, прешлени;
с. Сараево
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти
1. Местност Каменов мост – паметник на загиналите при с. Сараево
2. Паметник край с.Сараево – открит във връзка с честванията на 100 годишнината от
освобождението на България от османско робство през 1978 г.
с. Софрониево
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№0401-670 5 от
05.02.2015 г
Църквата „Св.Николай“
Средновековна църква „Св. Никола“ с некропол – южен край на селото;
Праисторическо селище, м. „Денева могила“, 4 км западно на селото;
Средновековна крепост, в селото;
Мемориален комплекс – Ботев път, включващ трасето на похода на Ботевата чета
от Козлодуй-ския бряг до Врачанския балкан, заедно с разположените по него
исторически ПК, обявени в ДВ бр.18/79г.: Козлодуйски бряг, Матеев геран, Попово ханче,
Милин камък, лобно място на Давид Тодоров, Ботева поляна"Веслец", връх Околчица,
падината Йолковица – лобно място на Христо Ботев
Обекти съгласно списък получен от НИНКН с пиисмо Изх.№ 0800-150 oт
05.05.2015 г.
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1. Средновековно селище - 7,8км 254° от центъра на селото с площ 29
ка.Късноантично селище - в м. "Бряста" в СИ край на селото с площ от 6 дка;
Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ 102 oт 09.04.2015
г.:
1. Праисторическо селище, намиращо се в м. Денева могила, на 4 км западно от
селото, с площ от около 8 дка.
2. Средновековна църква „Св. Никола" с некропол, намираща се в североизточния
край на селото, в гробищата.
3. Две тракийски надгробни могили „Балева" и „Пъдарска", намиращи се на 3 км
югозападно от селото.
4. Тракийска надгробна могила „Павлова", намираща се на 1 км източно от селото.
5. Две тракийски надгробни могили - „Мариновска" и „Момина", намиращи се на
1,5 км източно от селото.
6. Тракийска надгробна могила „Татарска", намираща се на 3 км североизточно от
селото.
7. Тракийска надгробна могила „Цибренска", намираща се на 2 км южно от селото.
8. Три тракийски надгробни могили - „Повършова", намираща се южно от селото;
„Безименна"; „Бояджиева" - намираща се на 2,5 км североизточно от селото.
9. Ранносредновековно селище (от Първата българска държава), намиращо се на 7,8
км и 253,8° от центъра на селото.

Обекти съгласно списък получен от РИМ Враца с пиисмо Изх.№ А0.08-24 oт
16.04.2015г.
1. Оброчен камък в местн. Рашково бърдо за преминаване на Ботевата чета на
17.05.(ст.ст.)
Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти
01. Картон 0300047 - Местоположение С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, Площ 3 дка,
Съоръжения – пещи, ями, Находки – оръдия на труда, оръжия, статуетка,
съдове.
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02. Картон 0300048 - Местоположение С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, Площ 1 дка,
Съоръжения – кръстове, стени
18. Картон 10002126 - Местоположение С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, Площ 29
дка,съоръжения – струпваншя, Находки – съдове

Съгласно Списък на военните паметници в Област Враца със статут на недвижими
културни ценности, съгласно чл.59, ал.4 и §12, ал.1 на ЗКН, които с писмо № 4349 от
04.12.1992 г. на НИПК (сега НИНКН) като исторически паметници на културата, на
територията на община Мизия са декларирани 7 обекта.
2.8 Състояние на селищната мрежа и жилищния сектор
Урбанистичната структура на общината се състои от 6 населени места –
административния център - град Мизия и 5 села: Крушовица, Софрониево, Липница,
Войводово и Сараево. Отстоянието на населените места от общинския център град Мизия
е от 5 до 13 км. По териториална близост и разположение спрямо общинския център,
населените места се обособяват в три групи: На североизток от гр. Мизия - 1 село:
Сараево; на северозапад от гр. Мизия - 1 село: Софрониево; на югозапад от гр. Мизия - 3
села: Крушовица Липница, Войводово. Урбанизираността на територията на общината е
44% градско, спрямо 56% селско население /при 73% за страната в полза на градското/.
Съотношението между селското и градското население е сравнително балансирано в
община Мизия.
По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики.
Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Мизия към
2020 г. населението е 5861 д., което е с 8,7 % по-малко от броя на населението през 2015 г.
- 6701 д. Процесът на намаляване на броя на населението е устойчив и ясно проследим в
данните и от последните преброявания.
Във всички населени места числеността на населението бележи спад. Процесът на
обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, засяга община Мизия със същите
темпове, които са характерни за преобладаващата част от селските общини в страната.

73

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
По официални данни публикумани от НСИ на територията на община Мизия има 5
781 жилищни сгради и 4 468 жилища, а на територията на област Враца 110 824 жилища
Към настоящия момент средата за обитаване е представена предимно от „остарял“
жилищен фонд. Преобладава обитаването в нискоетажни еднофамилни сгради, което
осигурява ниска плътност на застрояване и малка гъстота на обитаване. Незначително
малък е броят на новоизградените сгради през последните години. В същото време е голям
делът на необитаваните жилища, които представляват значителен резерв за бъдещо
ползване при необходимост.
Най-голямата част от територията на общината е заета от земеделски земи (87,8%),
като по-голямата част от нея представляват обработваема площ. Друга по-значителна част
представляват горски територии – 3,8%. Площта, обхваната от населени места,
урбанизирани територии, транспорт и инфраструктура възлиза на 6% от територията на
общината, което я прави много слабо относително урбанизирана.
2.9 Анализ на връзката на общината със съседните територии извън административните й
граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места и
териториите в рамките на общината
В АНКПР община Мизия е определена като с център от пето йерархично ниво слабо урбанизирани (периферни) общини. Това са малки общини със затруднено
социално-икономическо развитие. Разположени са по периферията на района, те се явяват
и гранични за страната. Тези общини могат да бъдат включени в обхвата на т.н. „райони за
целенасочена подкрепа“. Стимулирането на техните центрове е важно, за да могат да
предлагат необходимите първични услуги на населението. Подобряването на свързаността
им с близките икономически центрове ще осигури достъп до работни места в сфери,
различни от селското и горското стопанство, без това да е свързано със загуба на
население в тях. Също така е особено важно да бдат използвани всички възможни форми
на сътрудничество, както със съседни общини, на регионално и национално ниво, а също
така при възможност и трансгранично ниво.
Подходящи са следните оси за съвместно сътрудничество и коопериране на община
Мизия:
Сътрудничество с гранични общини – пр. Общ МИГ, инфраструктурни проекти и
др.
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Сътрудничество с общините от областите Враца, Монтана, Видин - това могат да
бъдат проекти с цели за опазване на културно-историческото наследство, за развитие на
селското стопанство и иновациите в него и други. Осъществяването на съвместни проекти
и инициативи между периферните общини могат да подобрят качеството на живот и
работната среда, достъпа до основните услуги и създават нови възможности за повишена
регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие
Сътрудничество с област Враца – може да бъде в секторите транспорт, ВиК и др.
Трансгранично сътрудничество - България-Сърбия и България-Румъния –
коопериране с организации от Румъния и Сърбия и с общините посочени в горните оси за
трансфер на добри практики в сферата на социалните и здравни услуги, както и
интегрирането в образованието и социалния живот на необлагодетелствани групи. Тук
също предмет на проекти могат да бъдат и развитие на трансграничен културен туризъм.
Като обща цел на трансграничните проекти се залага развитие на трансгранични
партньорства и еврорегиони за интегрирано управление на басейна на реката, опазване на
водите, почвите и биоразнообразието и стимулиране на икономическото развитие,
устойчивия туризъм и културния обмен.
2.10 Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение,
предвидени за реализация на територията на общината
В периода 2021-2027 г. за изпълнение не са предвидени големи инфраструктурни
проекта с регионално и национално значение на територията на община Мизия.
III. SWOT АНАЛИЗ
За определяне целите на ПИРО на община Мизия е направен анализ на силните и слабите
страни на съществуващите условия във всички сектори.
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на Общината от средата, в която тя
функционира. Общината се разглежда откъм нейните „силни страни“ и „слаби страни“ по
отношение политиките. Средата, в която функционира Общината, се диференцира на
„възможности“ и „заплахи“.
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Силните страни представляват ресурс, умение или друго преимущество, което притежава
Общината в конкретната сферата. Силната страна е отличителна компетенция, която дава
сравнително предимство.
Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и
способности, които сериозно възпрепятстват Общината към постигане целите в
конкретните сектори, заложени в нормативната рамка.
Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са
благоприятни външни фактори, от които Общината се възползва или би могла да се
възползва.
Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-големи
бариери пред настоящото или бъдещото състояние в секторите.

Силни страни


Развит сектор на селското стопанство;



Налична земеделска площ, предпоставка
за създаване на нови трайни насаждения
и заети с други растениевъдни култури
земи.



Налични паметници
наследство.



Съхранени културни традиции и
институции, богат културен календар,
съобразен с традиционните прояви и
празници на местната общност.

на

изготвен нов Общ устройствен план и
подготвени технически проекти на
планираните
инвестиционни
инициативи.



липса на ярко изразени екологични
проблеми, замърсявания и увреждания
на околната среда, застрашаващи
човешкото здраве
натрупан

опит

за



липса на собствен финансов ресурс за
осъществяване на по-големи
инфраструктурни проекти;



ниска конкурентоспособност на
произвежданата продукция и
недостатъчно успешно въвеждане на
иновации и модернизация на
производствата;



занижена инвестиционна активност;



ниска квалификация на работната сила;



Недостатъчен капацитет за управление
различни програми и проекти от
различни сектори във връзка с
нарасналите отговорности на общините.



Липса на туристическата
инфраструктура - липса на бази за
настаняване и хранене на туристи



недостиг на финансови средства за
внедряване на нови технологии в
промишлените предприятия за

културното
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повишаване конкурентоспособността им
и технологични процеси;

проекти, който е основен ресурс за
бъдещи периоди;


Добре
развита
интернет
телекомуникационна мрежа.



Силен интерес от населението към
проблемите на общината и нарушаване
на приетите нормативни разпоредби;



Наличие
на
предпоставки,които
позволяват участието на обществеността
при вземането на управленски решения
– процедури по ОВОС, публични
обсъждания,
предоставяне
на
информация;

и

Възможности
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Използване на оперативните програми
за подобряване състоянието по сектори;
Развитие на селското стопанство и
хранителновкусовата промишленост
Взможност
при
неизползваните
земеделски площи за развитие на
интензивно
селско
стопанство и
производство на екологично чисти
продукти с приложени методи на
биологичното земеделие;
повишаване конкурентоспособността на
МСП чрез възможностите по ПРСР за
внедряване на нови технологии и ноухау и технологични процеси в отраслите
и производствата на общинската
икономика;
енергийна ефективност за насърчаване
на зелената и енергийноефективна



липса на квалифицирана работна сила в
съответствие на пазара на труда може да
доведе до влошаване качеството на
предлаганите услуги и спад в
показателите на основните отрасли за
общината;



трайно намаляване на населението и
неблагоприятна възрастова структура;



лошо състояние на водопроводната
мрежа в част от населените места и
загуби по нея;



липса на изградена канализация и
ПСОВ във всички населени места;



липса на съвременни
хидромелиоративни мрежи и
съоръжения за напояване за поикономично използване на водните
ресурси в общината.

Заплахи



Продължаващо негативно развитие на
демографските процеси.



Замърсяване на околната среда



Недостиг на финансови средства от
общинския и националния бюджет за
реализация на проекти, местни планове
и стратегии за развитие.



влошаване на качеството на живот
поради липса на финансови средства за
осъществяване
на
важни
инфраструктурни проекти;



ниски доходи на домакинствата,
относително
висока
степен
на
зависимост от социални помощи.



Ниско ниво на образование

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
икономика;


Повишаване
на
административния
капацитет и ефективно използване на
средствата от фондовете на ЕС – от
страна
на
публичните
органи,
неправителствения сектор и бизнеса.



Подобряване състоянието на всички
типове социална инфраструктура –
здравна,
спортна,
образователна,
социална, културна и др



развитие на селски и културен туризъм



повишаване качеството и разработване
на
механизми
за
ефективно
финансиране на социалните услуги;



Подобряване достъпа на хора
увреждания до всички институции



Изграждане и подобряване на спортните
обекти и местата за отдих и активен
живот – велоалеи и алеи на здравето,
детски
и
спортни
площадки,
многофункционална
спортна
зала,
модерни игрища за различни видове
спортове, басейни и др.



подобряване на пътната инфраструктура
за подобряване на достъпа на
населението;



подобряване на ВиК мрежа за свеждане
до минимум на загубите по нея и
ограничаване на замърсяванията;



внедряването на нови технологии за
напояване за по-икономично използване
на водните ресурси в общината;

с

На база на резултатите от SWOT анализа по-горе може да се изведе стратегията за
развитие за периода 2021–2027 г
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината до 2027
г., стратегически цели, приоритетни области и необходимите конкретни мерки, дейности и
инициативи, за осъществяването им.

ВИЗИЯ
ОБЩИНА МИЗИЯ – СРЕДА НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ, ВИСОК СТАНДАРТ НА
ЖИВОТ, БАЛНСИРАНО РАЗВИТИЕ И СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Основна задача за постигане на Общата цел е да се осигури балансирана социалноикономическа среда, благоприятстваща постигането на устойчив растеж и жизнен
стандарт, способни да обезпечат качество на живот, задържащ населението в общината.
За постигането на Общата цел са дефинирани фокусирани стратегически цели, отчитащи
възможностите за концентрация и ефективно разпределение на ресурсите по време.
Измерването на степента на тяхното постигане е осигурено чрез системата за мониторинг
и оценка посредством подбрани индикатори.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Основополагащи принципи при формулирането на стратегическата част Структурата на
стратегическата част на ПИРО Мизия съответства на изискванията на „Методическите
указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и на
постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете за
интегрирано развитие на община, както и на основните законови актове в сферите за
устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство.
Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба на национално, регионално и
местно ниво и с постановките на кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По
същество тя представлява интегрална част от пакета стратегически и планови документи,
характеризиращи социално-икономическото и пространствено развитие на страната,
региона и общината в перспектива до 2027 г. Целите и приоритетите на настоящия план за
развитие са съобразени с изискването за съгласуваност с основните стратегически
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документи на глобално, европейско, национално и регионално ниво. Те са плод на
съзнателно прилагане на основния принцип в планирането „Мисли глобално – действай
локално“. Практически това означава намиране на рационални решения на общинско ниво
в подкрепа на 17-те глобални цели на устойчивото развитие, формулирани в документа
„Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз Документът за размисъл „Към
устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от
националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ
пренася в следващия планов период основните постановки на Стратегията „Европа 2020“,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г.,
като ги адаптира към бързо променящите се реалности. Целите на политиката на ЕС до
2050 г. за модерна, ресурсноефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална
икономика ще окажат силно влияние върху развитието на определени територии от
страната поради специфичната насоченост и характеристики на развиващите се там
индустриални отрасли. В отговор на тези предизвикателства, ще се работи в посока
координация на планираните мерки за подпомагане на най-засегнатите области от
енергийния преход (в т.ч. и ангажиментите по Зелената сделка на ЕС и Фонда за
справедлив преход) с изпълнението на интегрираните териториални инвестиции на
регионално ниво.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
БИЗНЕС
СРЕДАТА,
НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ТУРИЗЪМ И
СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби и силни
характеристики на общината за превръщането им в конкурентен за областта потенциал
чрез прилагане на комплексни икономически мерки. В допълнение, адресирани са
потребностите на местната икономика и са предложени решения за отчетените проблеми.
Целта е насочена към утвърждаване позицията на общината Мизия като перспективен
икономически център в областта с възможност за кръгова икономика и развитие на
хранително-вкусовата промишленост и търговията.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ
КАПИТАЛ – РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И КУЛТУРНА
ИДЕНТИЧНОСТ
Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера и присъщите й услуги. Тя
отразява желанието за успешно приобщаване на изолираните социални групи и особено
маргинализираните групи. Стремежът е за цялото население на общината да има среда за
качествено образование и по-добро здравеопазване. Следващите въпроси са свързани с
наличието на трайна заетост и жизнена културна инфраструктура с валоризиране на
културно-историческото наследство. Поставен е акцент върху специфичните черти
(идентичността) на общината, разглеждани като фактор за развитие и като обект за
опазване. Съхранените исторически дадености, като единство на наследството от
различни епохи, и опазената природа – горските и полските територии – са задължително
условие за постигането на устойчиво развитие. Географското разположение и
традиционната икономическа активност и продуктивност са главна предпоставка за
подобряване на социалното и икономическото положение на местната общност.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие, чрез
подобряване на параметрите на техническата инфраструктура и съхраняване на
елементите на околната среда

Доброто състояние на околната среда и разумното съобразяване с климатичните промени
е

задължително

условие

за

пълноценно

социално

и

икономическо

развитие.

Фундаменталният, интегрален характер на тази цел означава, че приложените за нея
ресурси са насочени към всички приоритетни направления. Важен аспект представлява
управлението на водните ресурси, третирането на отпадъците, развитието на селското и
горското стопанства, туризма, развитие на екологична инфраструктура за устойчиво
развитие и инвестиционна привлекателност. Тази цел е обърната и към благоустрояването
на жизнената среда, което е свързано с развитие на инфраструктурите за свързаност и
достъпност на териториите; енергийната инфраструктура и възобновяемите източници на
енергия; качеството на въздуха и други мерки, инициативи и конкретни проекти в тази
сфера на дейности. Целта е насочена също към пространственото развитие на общината.
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Тук се включват действия за активизиране на общинските села и очертаване на възможни
общи инициативи между тях. Балансираната пространствено-функционална структура
изисква доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и
съоръжения на техническите инфраструктури в рамките на населените места и извън тях,
насочени към тяхната по-добра свързаност и достъпност.

ПРИОРИТЕТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
БИЗНЕС
СРЕДАТА,
НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ТУРИЗЪМ И
СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
Приоритет 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
насърчаване на предприемачеството
Това приоритетно направление обхваща усилията на местната власт и цялата
общественост за повишаване на привлекателността на общината като място за
инвестиции и развитие на бизнес. Тези усилия кореспондират със заложените в
Интегрираната териториална стратегия за развитието на Северозападния регион
специфични цели.


Мярка 1.1.1. Устойчиво селско и горско стопанство

Подобряването на икономическото състояние на земеделските стопанства и развитие на
биоикономика:
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-

модернизиране и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура
в отрасъла;

-

стимулиране на инвестициите за модернизация и технологии за прецизно
земеделие, които са от съществено значение за подобряването на
ефективността на производството в сектора и за повишаване на неговия
потенциал за поекологично и с по-малко ресурси производство на храни,
както и за развитие на веригата за създаване на стойност;

-

насърчаване развитието на биологичното земеделие;

-

подобряване на професионалната квалификация и информираност на
селскостопанските производители;
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-

образование и обучение в областта на биоикономиката, подготовка на
квалифицирана работна ръка за отделните отрасли предимно на аграрния
сектор;

-

насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги
и услуги, свързани с климата.

-

Иновации

-

Развитие на рибарството и аквакултурите;

-

Устойчиво управление на горските ресурси: - лесовъдски, агротехнически и
биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на
появата и развитието на вредители, болести и други повреди, пречещи на
развитието на флората и фауната;

Мярка 1.1.2. Подобряване на съществуващия местен микро и малък бизнес
-

Подкрепа за създаване на нови микро-и малки фирми в общината.
Стимулиране на стартиращи, в т.ч в технологични производства и услуги;

-

Изграждане на нова предприемаческа култура, придобиването на предприемачески, управленски и бизнес умения, както и професионални и ИТ
умения. Предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за
стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

-

Създаване на възможностите за заетост чрез самонаемане;

-

Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на
труда, включително и социалното предприемачество за безработни лица,
хора с увреж-дания и лица от групи в неравностойно положение;

-

Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез
подпомагане на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите
на дос-тавките, особено в случаите на привличане на стратегически
инвеститори.

Мярка 1.1.3: Цифровизация на икономиката:

В областта на дигитализацията планираните интервенции се насочват към:
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-

Насърчаване на дигиталната трансформация на предприятията;

-

Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ,
изчислителен капацитет и облачни платформи.

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
Чрез специалните програми и целева финансова подкрепа, бъдещият дългосрочен
бюджет на ЕС ще помогне за преодоляването на недостига на инвестиции в областта на
цифровите технологии в ЕС, включително в отдалечените и селските райони. Той е насочен към справяне с цифровите предизвикателства — от изкуствения интелект до насърчаването на развитието на цифрови умения, от персонализираната медицина, базирана на
суперкомпютри, до осигуряването на средства, с които ЕС да противодейства на кибератаките и кибер-престъпността. За целта Комисията предлага да бъде създадена нова
програма „Цифрова Европа" (2021-2027). Подобни възможности се предвиждат в ОПРЧР
2021-2027 г.
Инвестиции в сферата на цифровите технологии ще са възможни по четирите
направления на бъдещия фонд Invest EU, по конкретно:
Мярка 1: Инвестиции в цифровата инфраструктура,
Мярка 2: Цифрова трансформация на малките предприятия,
Мярка 3: Подкрепа на социалната икономика чрез цифрова трансформация.
Мярка 4: Подкрепа за повишаване на квалификациите и за преквалификация на
работната сила с цел подготвянето й за бъдещите предизвикателства, свързани с цифровизацията и автоматизацията.
Приоритет 1.2: Устойчиво развитие на туризма.


Мярка 1.2.1: Подкрепа за изграждане на специализирана инфраструктура за
оползотворяване на туристическите ресурси и развитието на различни видове
туризъм,включително и транспортна инфраструктура до туристическите обекти;



Мярка 1.2.2: Подкрепа за интегриране на културно-историческото наследство с
тематични туристически маршрути (винени, религиозни, природно-екологични и
др.)



Мярка 1.2.3: Създаване и развитие на регионален туристически продукт.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ
КАПИТАЛ – РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И КУЛТУРНА
ИДЕНТИЧНОСТ
Приоритет 2.1 - Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги
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Мярка 2.1.1: Създаване на мобилни екипи за осигуряване на медицинска помощ в
отдалечени и труднодостъпни населени места;



Мярка 2.1.2: Инвестиране в СМР и ремонтни дейности за създаване на медицински
ка-бинети за новозавършили общопрактикуващи лекари в трудно достъпни райони
на об-щината;



Мярка 2.1.3: Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за
здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите.

Приоритет 2.2: Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване


Мярка 2.2.1: Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни
хора;



Мярка 2.2.2: Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални
услуги за лица с увреждания;



Мярка 2.2.3: Реализация на дейности за предоставяне на социални услуги за
уязвимите греупи от населението;



Мярка 2.2.4: Подкрепа на дейности за социално включване и участие на пазара на
труда

Приоритет 2.3: Подобряване качеството на образованието
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Мярка 2.3.1. Дейности за подобряване на образователната инфараструктура



Мярка 2.3.2 Подкрепа за дейности осигуряващи равен достъп до образование



Мярка 2.3.3: Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите
групи към образование;



Мярка2.3.4: Постигане на гъвкавост на образователната система спрямо промените
и изискванията на бизнеса и местните пазари на труда;



Мярка 2.3.5: Инвecтициитe в ключoви yмeния, включително на компютърни и
цифрови умения на човешките ресурси. което препятства широкото използване на
ИКТ и базираните на тях услуги.



Мярка 2.3.6: Прилагане на комплексна оценка на потребностите на базата на
разработени модели за работа и провеждане на обучения на служители, професионалисти и др.;



Мярка 2.3.7: Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните
лица;
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Мярка2.3.8: Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране,
обучение и заетост;

Приоритет 2.4 Подкрепа на културните институции и социализация и представяне
на културно историческото наследство. Достъп до спорт


Мярка 2.4.1: Подобряване параметрите на културната инфраструктура и
осигуряване на достъп до културни събития;



Мярка 2.4.2: Развитие на спортна инфраструктура и осигуряване на достъп до
спортни събития и дейности;

Приоритет 2.5 Повишаване на административния капацитет на общинската
администрация


Мярка 2.5.1 Реализация на дейсти за повишаване на капацитета на общинската
администрация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие, чрез
подобряване на параметрите на техническата инфраструктура и съхраняване на
елементите на околната среда

Приоритет 3.1Развитие на техническата инфраструктура


Мярка 3.1.1 Подобряване на транспортната достъпност и свързаност.



Мярка 3.1.2 Подобряване на ВИК инфраструктурата



Мярка 3.1.3 Развитие на енергийната инфраструктура. Енергийна ефективност.



Мярка 3.1.4 Подкрепа реализацията на дейности по благоустрояване на населените
места



Мярка 3.1.5 Подкрепа реализацията на дейности по цифрова сварзаност

Приоритет 3.2 Съхранение и опазване на компонентите на околната среда
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Мярка 3.2.1 Подкрепа на дейности за опазване компонентите на околната среда



3.2.2 Инвестиции за опазване на биологичното разнообразиеи защита от рискове от
климатични промени



3.2.3 Оптимизоция на системата за управление на отпадъците
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V. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Мизия, структурите на гражданското общество и
бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и
заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване
на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност.
Едновременно с това дейностите по изпълнение на Стратегията са насочени към
утвърждаване на ролята на община Мизия като активна страна в провеждането на
политики и формирането на позитивни нагласи за нейното прозрачно управление.
Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап
на изготвянето на ПИРО Мизия, се разработи Комуникационна стратегия. В нея са
описани всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи
инструменти за комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на
публичност и прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за мерки,
проекти и инициативи за реализация в общината. Съгласно ограниченията, които поставя
Закона

за

личните

данни,

Комуникационната

стратегия,

съдържаща

данни

за

заинтересованите страни, е представена в отделно Приложение №4 към ПИРО
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 20212027, следва да се определят приоритетните зони за въздействие. В тях ще бъде
съсредоточено изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в Програмата за
реализация на ПИРО.
Зоните за въздействие се определят

на база SWOT анализа на силните и

слабите страни на общинската територия, резултатите от проучванията на общественото
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мнение и на заинтересованите страни, стратегическите документи на общината, както и
на потенциала за развитие. Това изискване е свързано с водещият принцип за „един-ство
на социално-икономическото и пространственото планиране“
Зоната за въздействие е пространствено обособена територия с определена
характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на
населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за въз-действие се
определят на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или
общи проблеми или потенциали за развитие.
Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината
с конкретно функционално предназначение (например зони с преобладаващи административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за
отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дей-ност
и т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични характеристики или
собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за коо-периране със съседни
общини). Зоната за въздействие се определя в границите на структурно обособена част от
територията на общината, като конкретният й тери-ториален обхват се съобразява и с
разполагаемите финансови, времеви, технологически и кадрови ресурси и потенциални
партньорства, достатъчни за реализация на идентифицираните за съответната зона
интервенции.
Зоните за въздействие, независимо от функционалното предназначение на
тяхната територия, могат да бъдат два вида:
Градски зони за въздействие;
Други зони за въздействие със специфични характеристики.
Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска
част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват
съседни територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални
градски зони, обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за въздействие се
определят само за градове, административни центрове на общини, като определянето на
88

Програма за интегрирано развитие на Община Мизия – 2021 -2027
приоритетни градски зони е задължително само за общините, които разработват ИПГВР
като част от своя ОПР. За останалата част от общинската територия се определят други
зони за въздействие със специфични характеристики.
Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да
представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от
урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се
отнасят до всеки вид населено място или част от територията на общината, както и да
включват части от съседни общини.
В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но
от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям
потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.
Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на
максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините.
Определянето

на

приоритетни

зони

за

въздействие

не

ограничава

инвестициите в териториите, които са извън тези зони, а е отражение на
идентифицираните при ана-лиза територии с най-голям специфичен потенциал за
развитие. Приоритетните зони следва да бъдат с ограничен брой, и така подбрани, че
тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе върху развитието на цялата
община. Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ.
В ПИРО община Мизия са дефинирани следнитех зони за въздействие:
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1: Устройствените граници на гр.Мизия
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2: Зона за развитие – селата
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3: Зона за земеделие и животновъдство
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4: Зона за развитие на екологични проекти и защитени зони
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ

ПИРО представлява стратегически документ относно политиката за постигане на
устойчиво интегрирано развитие на общината, докато програмата за неговата реализация
има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните
дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и
приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и
външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана,
като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа
помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките
и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени
дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо
финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция
може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или
заемни средства, публично-частни партньорства, средства от различни оперативни
програми или от други източници. Не за всички идентифицирани мерки е необходим
финансов ресурс.
Програмата за реализация е разработена на базата на прилагането на интегриран
подход.
За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции,
политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел
или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в която се определя
пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за развитие на
общината през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, административните
структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното
изпълнение на програмата, а оттук – и на ПИРО.
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Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията
и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими
резултати и с реални източници на финансиране. Това означава, че включените в
програмата за реализация мерки не са „пожелателни“ или „потенциални“ (в случай че
бъде осигурено финансиране в неопределен бъдещ момент), а представляват реално
планирани дейности и поети ангажименти от страна на общината или партньорите.
Оформянето на мерките е тясно обвързано с провеждането на предвидената
комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи. Мерките не са
ограничени само до проекти или проектни идеи, а могат да представляват или да включват
различни дейности (включително и политики) за реализация н а приоритетите на плана.
Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания
подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по
образеца на Приложение №1 към плана. Съгласно Методическите указания на МРРБ
неразделна част на Програмата за реализация е Индикативен списък на важни за общината
проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение
№1А). Той е изготвен по образец от Методически указания. Списъкът с проекти, които са
от по-голяма важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е
неразделна част от програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност могат
да представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните приоритети,
включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки фигурират и в
Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в
Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са преценили, че: (1)
съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде
реализиран приоритетно и (2) съответният проект да има известна степен на проектна
готовност. В тази връзка е възможно след изготвяне на ПИРО, когато общината има
готовност с друг проект, той да бъде добавен по-късно, при актуализация на програмата за
реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани с ключовите
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приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован приносът им към тях.
Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при
спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната
стратегия. Съгласно Методическите указания в Програмата за реализация не се включват
„потенциални“

проекти.

В

процеса

на

разработване

на

ПИРО

Мизия,

бяха

идентифицирани и проектни идеи, които са важни за общината, но за тях няма нито
проектна готовност, нито осигурено финансиране. Общото за тези проекти, е че липсва
общински бюджет за тяхното финансиране и в случай, че се появи възможност да се
осъществят, те ще бъдат приведени в проектна готовност и съответно включени в
Приложение №1А.
VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и
европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на
климата и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в
процеса на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат съобразени с
характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община. Основната цел
е да се определи доколко и по какъв начин процесите на регионалното и пространствено
развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на живот в определена
територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за тяхното решаване, какви
дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това през съответния период на
планиране.
Изготвянето на ПИРО следва да бъде съобразено с програмите от мерки в
плановете за управление на речните басейни и с програмите от мерки в плановете за
управление на риска от наводнения към басейновите дирекции, както и да се осигури
съгласуваност с всички други приложими планове и програми в областта на опазването на
околната среда или адаптацията към изменението на климата, разработени на национално,
областно или общинско ниво. Общините имат важна роля в практическото осъществяване
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на политиката за околна среда. Като отражение на общоевропейската тенденция през
последните години все повече се преотстъпват правомощия от централната на местните
власти за дейности, свързани с подобряването на околната среда на регионално и местно
равнище.
Една от възможностите за противодействие на климатичните промени е
използването на ВЕИ. Природните условия в Северозападния регион предлагат по-малко
възможности отколкото регионите в Южна България, което е една от причините
използваните ВЕИ да са само 6,5 % от изградените мощности в страната.
В СЗР остава висок делът на използваните твърди горива, особено в битовото
отопление, което е свързано със замърсяване на атмосферния въздух и особено с
отделянето на парникови газове, пряко свързани с глобалното затопляне и климатичните
промени. Една от възможностите за намаляване на тези негативни процеси е по-широкото
развитие на газификацията.
Интегрирането на въпросите, свързани с опазване на околната среда във всички
сфери на човешката дейност и общественото развитие придобива все по-голяма
актуалност поради изострянето на редица екологични проблеми, така и с по-широко
разпространеното разбиране, че жизнените екосистеми, съхранените природни ресурси и
здравословната околна среда са пряко свързани с качеството на живот за хората.
Подробно разписаните мерки за ограничаване на изменението на климата и за
адаптацията към вече настъпилите промени са разписани в Програмата за реализация на
ПИРО и обхващат голяма част от дейностите от Стратегическа цел 3, Приоритети 3.1 и 3.2
3.
IX. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАНИЯ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД И ПРЕДВИДЕНИТЕ
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и истематана
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докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази системаи на
действията, които ще осигурят нейното ефективно функциониране, са част отструктурата
на ПИРО.
Системата

за

наблюдение

и

оценка

на

изпълнението

на

ПИРО

цели

осигуряванетона ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрираноустойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация
напланираните дейности и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетитена
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките ипроектите,
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определенитеиндикатори за
наблюдение и оценка.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода20212027 г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение №3). За да се
осигуринеобходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор е
посоченамерната единица, в която ще се измерва, източниците на информация,
периодичносттана събирането на информация, базовата стойност (където е приложимо) за
отчитанеизменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на
достатъчноинформация и данни на периодична база могат да се определят и междинни
стойностина индикаторите по ключови приоритети. Тези междинни стойности на
индикаторите щесе отчитат в годишните доклади за изпълнението на плана.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС
през периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане
ацелите

и

приоритетите

финансовихарактеристики.
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Индикаторите

за

наблюдение

следва

да

обхващат

физическите

характеристики(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети
за развитие,като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на
плана еподходящо са използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението
на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от
приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с
важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са
количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите
за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко
въздействие в съответната област. Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния
период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими
индикатори. За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни
зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) следва да се определят
отделни самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на интервенциите
както към развитието на конкретната територия в рамките на зоната, така и към
развитието на цялата община. В цялостния процес на наблюдение и оценка на ПИРО, при
спазване на принципа за партньорство, участват общинският съвет, кметът на общината,
кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и
икономическите партньори, неправителствени организации.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, който приема
стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват
националните и европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение
на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен
приемането й следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане.
Наблюдението и изпълнението на програмите е отговорност на кмета на общината.
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С оглед на действащата административна структура на Община Мизия,
изпълнението на ПУО ще се осъществява от Дирекция „ ”Устройство на територията,
европейски програми и проекти и социални дейности”, на която са възложени функции,
свързани с изпълнението на стратегически планове и програми.
Наблюдението

и

контролът

са

неразделна

част

от

процеса

на

изпълнение/реализиране на програмата и чрез тях се цели да се предостави на
компетентните местни органи: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от
общинска администрация, както и на всички заинтересовани страни – социалноикономическите партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за
напредъка или липсата на напредък по постигане на заложените в програмата цели и
резултати, на ефективността на нейната реализация. Получената информация се използва
за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски
решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на
реализацията на съответната политика или програма.
За осъществяване мониторинг на програмата могат да се разпишат правила, които
подробно да описват отговорностите на съответните структурни звена и служители в
общината за набиране на необходимата информация със съответните срокове, както и за
обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за изпълнението
на общинската програма за управление на отпадъците. В правилата трябва да се определят
обхвата на информацията, която ще се събира, източниците на данни и графика за
предоставяне на информацията. Обхватът и източниците на необходимите данни ще се
обуславят от включените в програмата цели и мерки и избраните индикатори за
изпълнение на мерките и за постигане на програмните цели. Осигуряването на достатъчно
и надеждни данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка при
постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. За целта е
целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се попълват от звената,
които имат отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. С оглед на
това, че за някои мерки ще се налага измерване на информираността, развитието на
социалните нагласи и участието на населението и бизнеса при изпълнение на мерките за
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отпадъците, целесъобразно е общината да обмисли възможността за събиране на
качествени данни за нивото на разбиране и участие на различни групи от населението в
изпълнение на включените в програмата мерки. Това може да стане чрез социологически
проучвания или анкетни допитвания. При подготовката на настоящата програма е
подготвено и проведено анкетно проучване със всички заинтересовани страни –
представители на общинска администрация, общински съвет, граждани, НПО, бизнес,
като резултатите от проведеното анкетно проучване са представени и анализирани
подробно

в

настоящата

програма,

както

са

проведени

и

предвидените

в

Комуникационната стратегия фокус групи.
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е
общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и
обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година.
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на Община
Мизия. В процеса на изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците
на територията на общината, са въвлечени разнородни по своите интереси и функции
заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности
(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във
връзка с реализацията на тази публична политика и са нейни поддръжници или
противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено
взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното й изпълнение и постигане на
заложените резултати. Главната цел на действията за прилагане на принципа за
партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и
участниците в процеса на формирането и прилагането на тази политика, относно
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират
заинтересованите страни за активно участие в процеса на нейната реализация.
Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен
източник за информация, относно развитието на общината и дейността на общинската
администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и
документите за изпълнението им и в частност политиката по управление на отпадъците.
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Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като
се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във
всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в програмата. В допълнение, за
прилагане принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с
местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на
програмата и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на
обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Програма за реализация;
Приложение №1А Индикативен списък на важни за общината проекти
Приложение №2. Индикативна финансова таблица;
Приложение №3. Матрица на индикаторите.
Приложение №4. Комуникационна стратегия;
Приложение №5. Доклад с резултати от анкетно проучване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2021 - 2027 ГОД.

Мярка

Проект/д
ейност
Описание

Зона за
въздействие

Индикативен
бюджет хил.лв

Срок за
Източници на Отговорна
изпълнение финансиране структура

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА,
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ТУРИЗЪМ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
Приоритет 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и насърчаване на предприемачеството

Модернизиране и технологично Зони за
обновяване на стопанства и
въздействие 1,2
инфраструктура в отрасъла;
и3

Насърчаване развитието на
биологичното земеделие;
Подобряване на
професионалната
квалификация и
информираност на
селскостопанските
производители;

Зони за
въздействие 2 и
3

Зони за
въздействие 1,2
и3

1

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Други фондове Местен бизнес

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
Общинска
програми,
Други фондове администрация

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Мярка 1.1.1.
Устойчиво
селско и
горско
стопанство

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Насърчаване
земеделските
производители да предоставят Зони за
екологични услуги и услуги, въздействие 1,2
свързани с климата.
и3

Иновации

Зони за
въздействие 1,2
и3

Устойчиво
управление
на
горските ресурси: - лесовъдски,
агротехнически и биологични,
осигуряващи
предпазване,
ограничаване
и
предотвратяване на появата и
развитието
на
вредители,
болести и други повреди, Зони за
пречещи на развитието на въздействие 2 и
3
флората и фауната;

Развитие на рибарството
аквакултурите;

Зони за
и въздействие 2 и
3

2

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
програми,
Общинска
Други фондове администрация

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
програми,
Общинска
Други фондове администрация

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Местен бизнес

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Подкрепа за създаване на нови
микро и малки фирми в
общината. Стимулиране на
стартиращи,
в
т.ч
в Зони за
технологични производства и въздействие 1,2
услуги;
и3

Мярка 1.1.3:
Цифровизация

Проекти и Дейности

Проекти и Дейности

Мярка 1.1.2.
Подобряване
на
съществуващ
ия местен
микро и малък
бизнес

Изграждане
на
нова
предприемаческа
култура,
придобиването
на
предприемачески, управленски и
бизнес
умения,
както
и
професионални и ИТ умения.
Предоставяне на целенасочена
консултантска подкрепа за Зони за
стартиране на самостоятелна въздействие 1,2
стопанска дейност.
и3
Изграждането на индустриална
бизнес зона, включително
изграждане на пътната връзка
до КЦХ-Мизия (основен
ремонт на участъка)

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Местен бизнес,
Оперативни
Общинска
програми,
Други фондове администрация

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

Местен бизнес

6000 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

Местен бизнес,
Общинска
администрация

Зона за
въздействие 1

Зона за
Подобряване достъпа на МСП
до технологии, базирани на въздействие 1
ИИ, изчислителен капацитет и
облачни платформи

3

0 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Местен бизнес,
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Мярка 1.2.1:
Подкрепа за
изграждане на
специализиран
а
инфраструкт
ура за
оползотворява
не на
туристически
те ресурси и
развитието
на различни

Проекти и Дейности

на
икономиката:

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Изграждане на иновативен
дигитален център - кампус гр.
Мизия в сградата на
нефункциониращата детска
Зона за
градина "Детелина", гр. Мизия
въздействие 1
150 2021-2024
Приоритет 1.2: Устойчиво развитие на туризма.

Оперативни
програми,
Други
източници

Общинска
администрация

Създаване на зона за риболов и
отдих около р. Скът

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Други
източници

Общинска
администрация

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Други
източници

Общинска
администрация

Зона за
въздействие 1
Изграждане на къмпинг зона в
местността „Рашково бърдо“ и
Зони за
изграждане на зона за отдих
въздействие 2 и
3

4

100 2021-2024

50

2021-2024

Мярка 1.2.3:
Създаване и
развитие на
регионален
туристически
продукт.

Развитие на туристическия
маршрут, свързани с Пътят
на Ботевата чета

50

2021-2024

Зони за
въздействие1, 2,
3и4

Проекти и Дейности

Мярка 1.2.2:
Подкрепа за
интегриране
на културноисторическо
то
наследство с
тематични
туристическ
и маршрути
(винени,
религиозни,
природноекологични и
др.)

Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Провеждане на проучвания,
анализи, прогнози развитието
на туризма в общината и
създаване на на туристически
продукт
Провеждане на ежегодни
празници и събития
организирани от Общината,
НПО и др.

100

Зони за
въздействие 1 и
2

50

2021-2027

2021-2027

Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

Общинска
администраци
я

Оперативни
програми,
Други

Общинска
администрация

Собствено
финонсиране,
Оперативни
програми,
Други

Общинска
администрация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ – РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
Приоритет 2.1 - Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги
5

Разработване и реалиция на
проект създаване на мобилни
Зони за
екипи за осигуряване на
въздействие 2 и
медицинска помощ в
3
отдалечени и труднодостъпни
населени места

100

2021-2027

Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

Проекти и Дейности

Мярка 2.1.1:
Създаване на
мобилни
екипи
за
осигуряване на
медицинска
помощ
в
отдалечени и
труднодостъп
ни
населени
места;
Мярка 2.1.2:
Инвестиране
в СМР и
ремонтни
дейности за
създаване на
медицински кабинети за
новозавършил
и
общопрактик
уващи лекари
в трудно

Дейност

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Полагане на изолация на
покрива, саниране и вътрешен
ремонт на Здравен дом - с.
Крушовица

Зона за
въздействие 2

Зони за
Оборудване и модернизация на
въздействие 1 и
здравната инфраструктура
2

6

300

500

2021-2024

2021-2027

Общинска
администрация

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Мярка 2.2.1:
Създаване на
нови социални
услуги за
резидентна
грижа за
възрастни
хора;

Разработване на проект за
провежданена информационни
Зони за
срещи, профилактични
въздействие 1 и
прегледи, информационни
2
материали

100

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Приоритет 2.2: Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване

Проекти и Дейности

Мярка 2.1.3:
Икономически
ефективни
мерки
за
намаляване на
основни
рискови
за
здравето
фактори
и
подобряване
профилактик
ата
на
болестите.

Дейност

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изграждане на дневен център
Зони за
за хора с увреждания за
въздействие 1 и
нуждите на обществото в с.
2
Крушовица

2 000

2021-2026

Изграждане на център за
Зони за
настаняване от семеен тип/дом въздействие 1 и
за стари хора в с.Войводово
2

500

2021-2026

7

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Оперативни
програми,
Други
източници

Общинска
администрация

Мярка 2.2.2:
Създаване на
съпътстващи
специализиран
и
и
консултативн
и
социални
услуги за лица

Проекти и Дейности

Мярка 2.2.4:
Реализация на
дейности за
предоставяне
на социални
услуги
за
уязвимите
греупи
от
населението;

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Разработване на проект за
провежданена информационни
срещи,правно подпомагане и
други дейности за лица с
увреждания

Осигуряване на възможност за
Зони за
социален живот за уяазвими въздействие 1 и
групи от населението
2

Проекти и Дейности

Участие в Национални
програми "Актиниране на
неактивни лица", "Заетост и
обучение за хора с трайни
увреждания" и др.

Мярка 2.2.6:

50

Участие в програми на ЕС и
други донори за подкрепа на
дейности по социално
включване

2021-2027

200

Общинска
администрация

Оперативни
програми,
Други
източници

Общинска
администрация

Национално
финансиране

Общинска
администрация

2021-2027

Зони за
въздействие 1 и
2

2021-2027

200

Зони за
въздействие 1 и
2

2021-2027

500

8

Оперативни
програми,
Други
източници

Финансиране от Общинска
ЕС и др. донори администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Мярка 2.2.6:
Подкрепа на
дейности за
социално
включване и
участие на
пазара на
труда

Осигуряване на заетост и
2021-2027
социална интеграция на
безработнни лица, насърчаване
на социалното
предприемачество
1000
Приоритет 2.3: Подобряване качеството на образованието

Проекти и Дейности

Изграждане на площадка по
пътна безопасност на
движението за обучение на
деца в двора на ДГ
"Незабравка"

Зони за
въздействие 1 и
2

Изграждане на целогодишен
Зони за
Детски лагер в с. Софрониево,
въздействие 1 и
като за целта се използва
2
съществуващата база
„Пчелица“ на ДГ „Незабравка“.

Изграждане на иновативна
Зони за
детска площадка и полигон в с. въздействие 1 и
Крушовица, общ. Мизия
2

9

100

1 000

1 500

2021-2024

2021-2025

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет

Общинска
администрация

Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет

Общинска
администрация

Оперативни
програми,
Собствени
средства, Други Общинска
фондове
администрация
Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

Общинска
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мярка 2.3.1.
Дейности за
подобряване
на
образователна
та
инфараструк
тура

Мярка 2.3.3:
Прилагане на
ефективни
мерки
за
включване на
децата
от
уязвимите
групи
към
образование;

Проекти и Дейности
Проекти и Дейности

Мярка
2.3.2
Подкрепа за
дейности
осигуряващи
равен достъп
до образование

Обновяване и оборудване на
учебни кабинети,
образователни лаборатории,
работилници и физкултурни
салони в училищата

Зони за
въздействие 1 и
2

120

Образователна интеграция на
Зони за
деца от уязвими групи и
въздействие 1 и
превенция на ранното отпадане
2
от учебния процес

100

Изграждане на хъбове и детски
площадки с цел местно
Зони за
развитие, намаляване на
въздействие 1 и
бедността и подобрено
2
включване на уязвими групи

200

10

2021-2027

2021-2027

Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

Общинска
администрация

Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

Общинска
администрация

2021-2022
Оперативни
програми,
Собствени
средства, Други Общинска
фондове
администрация

Мярка2.3.4:
Постигане на
гъвкавост на
образователна
та система
спрямо
промените и
изискванията
на бизнеса и
местните
пазари
на
труда;

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Използване на информационни
и комуникационни технологии
в учебния процес

100

2021-2027
Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

11

Общинска
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Използване на
информационни и
комуникационни технологии в
Зони за
учебния процес и Изграждане въздействие 1 и
на училищна STEM среда в
2
училищата на територията на
общината
Проекти и Дейности

Мярка 2.3.5:
Инвecтициит
e в ключoви
yмeния,
включително
на
компютърни
и
цифрови
умения
на
човешките
ресурси. което
препятства
широкото
използване на
ИКТ
и
базираните на
тях услуги.

1 000

2021-2027

Оперативни
програми,
Собствени
средства, Други Общинска
фондове
администрация

12

Мярка 2.3.6:
Прилагане на
комплексна
оценка
на
потребности
те на базата
на
разработени
модели
за
работа
и
провеждане
на обучения на
служители,
професионалисти
и др.;

Проекти и Дейности

Мярка 2.3.7:
Осигуряване
на условия за
качествена
заетост
на
трудоспособн
ите лица;

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Разработване на система за
комплексна оценка на
потребностите от образование

20

Осигуряване на условия за
използване на програми за
старт на кариерата, стажове и
др.

100

13

2021-2027

2021-2027

Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

Общинска
администрация

Оперативни
програми,
Собствени
средства,
Държавен
бюджет,Други
фондове

Местен бизнис,
Общинска
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проекти и Дейности

Проекти и Дейности

Мярка2.3.8:
Оперативни
Осигуряване
Оказване на съдействие на
програми,
на достъп до
малкия и среден бизнес за
Собствени
програми
за
организиране на обучение с
2021-2027
средства,
активиране,
цел осигуряване на
Държавен
ориентиране,
необходимите кадри
обучение
и
бюджет,Други Общинска
заетост;
фондове
администрация
0
Приоритет 2.4 Подкрепа на културните институции и социализация и представяне на културно историческото наследство. Достъп до
спорт
Мярка 2.4.1:
Подобряване
Консервация, реставрация и
параметрите
адаптация на недвижимо
на
културно-историческо
Оперативни
културната
наследство - Средновековна
програми,
инфраструкт
500
2021-2025
еднокорабна църква
Привлечен
ура
и
"Св.Никола" с.Софрониево и
каппитал
осигуряване на
Сградата на старата община с
достъп
до
часовниковата кула
културни
Общинска
събития;
администрация
Реконструкция на
Оперативни
Зони за
съществуващо футболно
програми,
въздействие 1 и
700
2021-2027
Привлечен Общинска
игрище в двора на ПГ "Васил
2
капитал
Левски"
администрация
Цялостна реконструкция на
Оперативни
Зони за
лекоатлетическа писта,
програми,
въздействие 1 и
350
2021-2027
Привлечен Общинска
находяща се в ОУ "Цанко
2
капитал
Церковски", гр. Мизия
администрация
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Мярка 2.4.2:
Развитие на
спортна
инфраструкт
ура и
осигуряване на
достъп до
спортни
събития и
дейности;

Проекти и Дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Изгтовяне на проект и
изграждане на мини
Зони за
многофункционална зала за
въздействие 1 и
комбинирани спортове в някой
2
от дворовете на училищата с
цел общ достъп от населението

1000

Реконструкция на
Зони за
съществуваща сграда в двора
на ОУ "Цанко Церковски", гр. въздействие 1 и
2
Мизия с цел изграждане на
спортен лагер

1 000

Ремонт на стадиона на с.
Софрониево

Зони за
въздействие 1 и
2

Подобряване на условията за
ученически спорт

Общинска
администрация

500

100

2021-2027

Оперативни
Общинска
програми,
администрация
Други фондове

2021-2027

Оперативни
Общинска
програми,
администрация
Други фондове

2021-2026

Оперативни
програми,
Общинска
Собствено
администрация
финонсиране,
Други фондове

Приоритет 2.5 Повишаване на административния капацитет на общинската администрация
Собствено
Мерки за дигитализация на
финансиране,
общинската администрация и
Зони за
Оперативни
Общинска
разширено предоставяне на въздействие 1 и
100
2021-2027
програми,
администрация
електронни административни
2
Привлечен
услуги
капитал

ПРоекти и дейности

Мярка 2.5.1
Реализация на
дейности за
повишаване на
капацитета

2021-2025

Оперативни
програми,
Други фондове
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капацитета
на
общинската
администрац
ия

ПРоекти и дейности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дейности по периодично
обучение на персонала
съгласно конкретните
изисквания на длъжностите

Зони за
въздействие 1 и
2

70

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
Общинска
програми,
администрация
Държавен
бюджет, др.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие, чрез подобряване на параметрите на техническата
инфраструктура и съхраняване на елементите на околната среда
Приоритет 3.1Развитие на техническата инфраструктура

Проекти и дейности

Зони за
Ремонт на уличната мрежа на
въздействие 1 и
територията на община Мизия
2

Мярка 3.1.1
Подобряване
на
транспортна
та
достъпност и
свързаност.

20 000

2021-2027

Ремонт по заздравяване на
Зони за
конструкцията на мостове в с. въздействие 1 и
Крушовица
2

300

2021-2024

Изграждане на обходна
транспортна инфраструктура за
Зони за
товарни автомобили - гр.
въздействие 1 и
Мизия, с. Софрониево и с.
2
Крушовица

30 000

2021-2027

Зони за
Отремонтиране на мостовете в
въздействие 1 и
гр. Мизия
2

500
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2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Привлечен
капитал

Общинска
администрация

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет

Общинска
администрация

Общинска
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Зони за
въздействие 1 и
Изграждане на канализационно
2
сиситема на гр. Мизия,
включително и Пречиствателна
станция за отпадни води.

Мярка 3.1.2
Подобряване
на ВИК
инфраструкт
урата

Проекти и дейности

Реконструцкия и подмяна на
Зони за
част от водопроводната мрежа въздействие 1 и
в гр. Мизия
2

Зони за
Реконструцкия и подмяна на
част от водопроводната мрежа въздействие 1 и
в с. Крушовица
2

Реконструцкия и подмяна на
Зони за
част от водопроводната мрежа въздействие 1 и
в с. Софрониево
2
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25000 2021-2027

3 500

2 000

2 000

2021-2025

2021-2026

2021-2026

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

Собствено
финансиране,
Собствено
Оперативни
финансиране, програми,
Оперативни
Държавен
програми,
бюджет, Други
Други фондове фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Реконструцкия и подмяна на
Зони за
част от водопроводната мрежа въздействие 1 и
в с. Липница
2

Реконструцкия и подмяна на
Зони за
част от водопроводната мрежа въздействие 1 и
в с. Войводово
2

Изграждане на фотоволтаичен
парк

Подмяна на отоплителните
системи в сградите общинска
собственост

2 000

500

2021-2023

2021-2024

Зони за
въздействие 1 и
2
0 2021-2027

Зони за
въздействие 1 и
2
500 2021-2027
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Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове
Собствено

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове
Собствено

финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Привлечен
каппитал

Местен бизнес

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

600 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

13000 2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация

Енергийно обновяване на
общинска сграда - публична
общинска собственост Административната сграда на
кметството в с. Софрониево

Зони за
Енергийно обновяване на
въздействие 1 и
жилищните блокове на
територията на Община Мизия
2

Мярка 3.1.3

Проекти и Дейности

Енергийно обновяване на
Зони за
жилищните блокове на
въздействие 1 и
територията на Община Мизия
2

Енергийно обновяване и
цялостен вътрешен ремонт на
Зони за
общинска сграда - публична въздействие 1 и
общинска собственост - ОУ
2
"Христо Ботев", с. Крушовица
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1 000

1 500

Проекти и Дейности

Развитие на
енергийната
инфраструкт
ура. Енергийна
ефективност.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Енергийно обновяване на
общинска сграда - публична
Зони за
общинска собственост въздействие 1 и
Административната сграда на
2
община Мизия

Енергийно обновяване на
Зони за
общинска сграда - публична
въздействие 1 и
общинска собственост - ОУ
2
"Цанко Церковски", гр. Мизия

Енергийно обновяване и
цялостен вътрешен ремонт на
Зони за
общинска сграда - публична въздействие 1 и
общинска собственост - ПГ
2
"Васил Левски" гр. Мизия

Енергийна ефектнивност и
цялостен вътрешен ремонт на
Зони за
обществена сграда - публична въздействие 1 и
общинска собственост 2
полицейски участък гр. Мизия

20

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

2021-2026

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

2 000

800

1 000

100

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Зони за
Изграждане на ветрогенератори
въздействие 1 и
в с.Сараево и гр.Мизия
2

Реконструкция и подмяна на
уличното осветление на
Зони за
територията на община Мизия
въздействие 1 и
с цел изграждане на ново
2
енергийно-ефективно улично
осветление

Монтиране на слънчеви панели
Зони за
и колетори на покривите на въздействие 1 и
общинските сгради
2

Изграждане на бетонови
подпорни стени на р. Скът в
регулационните граници на с.
Зони за
Крушовица и гр. Мизия,
въздействие 1 и
включително почистване
2
коритото на р. Скът в
регулационните граници на гр.
Мизия и с. Крушовица
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2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

2021-2025

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

3 000

1 000

500

2021-2027

7000

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изработване на нови
кадастрални и регулационни
Зони за
планова за всички населени
въздействие 1 и
места в община Мизия в
2
съответствие със съвременните
технически изисквания.

150

2021-2027

Изготвяне на Технически
паспорти на всички сграда
Зони за
публична общинска
въздействие 1 и
собственост на територията на
2
община Мизия.

100

2021-2027

Планова обезпеченост на
допълнителни територии за
чисто производствени
Зони за
дейности върху общински
въздействие 1 и
имоти в зоната на бивш КЦХ/
2
изготвяне на ПУП-ове и
преотреждането им по реда на
ЗОЗЗ.

20

2021-2024

Проектиране и реконструкция
на централната градска част в
Зони за
гр. Мизия, включително ремонт въздействие 1 и
на площад "Свобода", гр.
2
Мизия
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4 000

2021-2025

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мярка 3.1.4
Подкрепа
реализацията
на дейности
по
благоустроява
не на
населените
места

Проекти и Дейности

Реконструция на площад
"Проф. Иван Митев" в с.
Крушовица

Цялостно облагородяване в
ж.к. "Лазар Драганов", гр.
Мизия и реконструиране на
съществуващи спортни
площадки

Зони за
въздействие 1 и
2

Зони за
въздействие 1 и
2

Извършване на основен ремонт
Зони за
на покрива и саниране на
въздействие 1 и
административната сграда на
2
кметството в с. Крушовица

Зони за
Подмяна на всички автобусни
въздействие 1 и
спирки в община Мизия
2
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800

300

1 000

100

2021-2025

2021-2027

2021-2024

2021-2023

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изграждане на атракционен
въжен парк в гр.Мизия

Зони за
въздействие 1 и
2

Подобряване на
съществуващата писта за
мотокрос в гр.Мизия

Зони за
въздействие 1 и
2

Зони за
Изграждане на открита сцена в
въздействие 1 и
парковата зона на гр. Мизия
2

Обособяване на търговска зона
и изграждане на търговски
комплекс в с. Крушовица
(зоната на пазара)

300

50

80

1 000
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2021-2023

2021-2023

2021-2023

2021-2027

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Общинска
Други фондове администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други
фондове

Собствено
финансиране,
Собствено
Оперативни
финансиране, програми,
Оперативни
Държавен
програми,
бюджет, Други
Други фондове фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мярка
3.1.5
Подкрепа
реализацията
на дейности
по
цифрова
сварзаност

Изграждане на
Зони за
високоскоростни
въздействие 1 и
телекомуникационни връзки за
2
всички населени места

2021-2027

Собствено
фивнасиране
Приоритет 3.2 Съхранение и опазване на компонентите на околната среда

Разработване на програма за
ООС и Реализация на
предвидените в нея мерки и
дейности

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

Проекти и дейности

Подмяна на автомобилния парк
Зони за
на Община Мизия с цел
въздействи 1,2,
закупуване на "зелени"
3и4
автомобили

Мярка 3.2.1
Подкрепа на
дейности за

1 000

Изграждане на станция за
зареждане на електромобили

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

25

1000

2021-2027

600

2021-2024

0

2021-2024

Юридически
лица

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Частни
инвестиции

Юридически
лица

Проекти и дейности

Възстановяването на нарушени
терени и подобряване
Зони за
проводимостта на рискови
въздействи 1,2,
водни обекти с цел превенция
3и4
от наводнения

600

2021-2024

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

50

2021-2027

Инвестиции в използването на
Зони за
алтернативни суровини,
въздействи 1,2,
рециклирани метериали, както
3и4
и повторната им употреба

600

2021-2027

Превенция и управление на
риска от наводнения и
свлачища

Проекти и дейности

дейности за
опазване
компонентит
е на околната
среда

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изграждане на зелена велоалея
по поречието на р. Скът от гр.
Мизия, преминаваща през с.
Зони за
Сараево до съседната община въздействи 1,2,
община Оряхово, която да
3и4
осъществи пряка връзка с
международен веломаршарут
"Евровело 6"
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Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация
Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

Частни
инвестиции

2 000

2021-2026

Юридически
лица

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

3.2.3
Оптимизоция
на системата
за управление
на
отпадъците

Проекти и дейности
Проекти и Дейности

3.2.2
Инвестиции
за опазване на
биологичното
разнообразие и
защита от
рискове от
климатични
промени

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Повишаване на
информираността на
населението, обучения,
Зони за
информационнообразователни
въздействи 1,2,
мерки за формиране, прилагане
3и4
и изпълнение на целите на
политиките, свързани с
изменението на климата

Изграждане на временна
площадка за съхранение на
строителни и биоразградими
отпадъците

Изграждане на инсталация за
производство на енергия от
отпадъци

Изграждане на компостираща
инсталация

10

2021-2027

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

Зони за
въздействи 1,2,
3и4

27

500

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, Други Общинска
фондове
администрация

50 2021-2022

Собствено
финансиране,

Общинска
администрация

0 2021-2027

Частно
финансиране

Общинска
администрация

Собствено
финансиране,
Оперативни
програми,
Държавен
бюджет, др.

Общинска
администрация

2021-2025

