
 

 

 

 

 

46 ГОДИНИ ГРАД МИЗИЯ 
 

На 13февруари 1970 г. с Указ № 344 Президиумът на Народното събрание въз основа 

на чл. 35, т. 19 от Конституцията на Народна Република България, чл. 16 от Закона за 

народните съвети и чл. 1 от Указ за преименуване на обекти от национално и местно 

значение  

ПОСТАНОВЯВА:  

Извършва промяна в административно-териториалното деление на Врачански окръг, 

както следва: 

1. Слива селищата от градски тип Букьовци и Гложене в едно населено място, което 

признава за град с ново наименование – град МИЗИЯ. 

Председател на Президиума на Народното събрание: Георги Трайков 

Кръстник на новия град е тогавашният държавен и партиен ръководител Тодор 

Живков, който присъства на тържеството в новия град. 

Важна предпоставка за признаването на град Мизия е Комбината за целулоза и хартия 

край бившето с. Букьовци, чиято първа копка е направена на 18 август 1958 г. 

На 2 януари 1962 г. КЦХ влиза в експлоатация. На 30 март 1962 г. е произведена 

първата целулоза от слама, а на 30 април и първите киловатчаса електроенергия от 

ТЕЦ. Първата хартия е произведена на 30 юни 1962 г. С влизането в редовна 

експлоатация на новата хартиена машина Б-59 на 5 април 1976 г. КЦХ вече произвежда 

80 на сто от хартията за писане и печат в България. 

Довчерашното село след пускането на комбината се развива като промишлен център, 

който започва да придобива градски облик. Обновяват се улици, къщи, построен е 

жилищен комплекс за работниците и специалистите на КЦХ. Изменя се бита и живота 

на хората.  

В новия град започва мащабно за времето си строителство и благоустрояване.  

Първата по-крупна придобивка е от 23 ноември 1971 г. Открита е новата сграда на 

Културния 

дом и 

централния 

градски 

площад 

вМизия. 

Лентата 

прерязва 

Тодор 

Живков. 

Една след 

друга 

израстват две 

нови детски 

гради, 

Предприятие 

за яйца и 

птици, нова 

пощенска станция с автоматична телефонна централа, жилищни блокове и младежко 

общежитие в центъра на града, комплекс «Огоста» с плувен басейн, пешеходна зона, 

разширение на ОУ «Цанко Церковски», ново водоснабдяване и т.н. 

Нека отдадем заслужено признание за труда, волята и усилията на всички радетели, 

които честно и градивно са работили за благото на града. Защото вече 46 години Мизия 



продължава да се развива и благоустроява. Защото всичко постигнато до сега се дължи 

на хората, съхранили традициите и търсещия дух на своите предци.  

Въпреки сътресенията и трудностите на прехода, въпреки икономическата криза са 

изградени и се градят и сега десетки инфраструктурни, социални и културни обекти- 

Туристически информационен и експозиционен център, нов площад, Домашен 

социален патронаж, саниране на училището и детските градини и здравната служба и 

др. Печелят се проекти по Европейски програми за да станат градът ни достойно място 

за живеене.  

 

 


