
Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        1 

 

                                                                                                                    

Проект! 

 
 

 

ОБЩИНА МИЗИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ  

2015 - 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
 

 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        2 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

Списък на използваните съкращения 

 

 

 В Ъ В Е Д Е Н И Е………………………………………..…………………………..…..…. стр.6 

 

I.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА. ПРИРОДО - ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО 

АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ...................................... стр.9 

 

1.Географско положениe…………………………………………………..……..............……стр.9 

2.Релеф …………………………………………………………………….……..…………....стр.11 

3.Климат…………………………………………………..……………..……………..….…. стр.12 

 

                       3.1.Радиационен фактор……………………………………………….…..…. стр.12 

                       3.2.Циркулационен фактор ……………………………………………..…....стр.12 

                       3.3.Слънчево греене ………………………………………..…..………..….…стр.12 

                       3.4.Температура на въздуха ………………………………………………... стр.12 

3.5.Влажност на въздуха…………………………………………………….. стр.14                    

3.6.Валежи……………………………………………………………..….…..стр.14 

                       3.7.Снежна покривка…………………………………………………….….....стр.16 

                       3.8.Облачност……………………………………………………………..……стр.16  

                       3.9.Мъгли …………………………………………………………………....…стр.16 

                       3.10.Роза на вятъра …………….…………………………………………..…..стр.17 

                       3.11.Потенциал на замърсяване…………………………………………....…стр.18 

                       3.12.Снежни бури………………………………………………………..….....стр.18 

                       3.13.Смерч……………………………………………………………….……..стр.18  

                       3.14.Температурна инверсия ……………………………………………..… .стр.19 

                       3.15.Обобщение…………………………………………………………..……стр.19 

 

4.Геоложки  строеж………………………………………………………………………..…стр.19                 

5.Тектоника……………………………………………………………………………..…….стр.20                 

6.Сеизмичност…………………………………….……………………………………..……стр.22 

7.Подземни природни богатства………………………………………………………...…..стр.22 

8.Населени места в общината, население брой ……………………………….………...…..стр.24 

9.Поземлен фонд…………………………………………..…………………………….…….стр.25 

 

II.ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА………..…………….…… ...стр.27 

 

1.Водни ресурси……………………..……………………….……………..……………......стр.27 

         1.1.Повърхностни води………….………………………………..……… ... …стр.27 

                    1.2. Подземни води………………………………………………………..……стр.39 

 

2.Питейни води. Водоснабдяване. Водопроводна мрежа.Пречиствателни станции за 

питейни води /ПСПВ/…………………………………………………………………..…...стр.52 

3.Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на канализационната система в 

населените места. Пречиствателни станции за отпадни води /ПСО……………….……стр.53 

4.Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух/ КАВ/…………….……………стр.54 

5.Емисии ………………………………………………………………………………….….стр.55 

6.Отпадъци……………………………………………………………………...……….......стр.65 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        3 

 

6.1.Битови отпадъци………………………………………………….……….….….стр.65 

     6.1.1.Морфология и генерирани отпадъци през последните пет години ….. стр.65 

                 6.1.2.Събиране и транспортиране на ТБО………………………………….….стр.66 

     6.1.3.Третиране на отпадъците……………………………………………….…. стр.68 

          6.2.Специфични отпадъчни потоци ………………………………………………...стр.69 

                6.2.1.Масово разпространени отпадъци. Разделно събиране на отпадъци от 

опаковки…………………………..………………………………………………………...стр.69 

                6.2.2.Биоразградими отпадъци………………………………………………..….стр.70 

                6. 2.3 Производствени и опасни отпадъци …………………………………..….стр.71 

          6.3. Нерегламентирани замърсявания…………………………………………..… ..стр.72 

 

7. Почви……………………………………………………………………………….….... стр.72 

8. Ландшафт ………………………………………………………………………….…… стр.75 

9. Биоразнообразие………………………………………………………………………. ... стр.79 

        9.1.Флора, растителност и природни местообитания…………………..………...... стр.79 

        9.2.Животински свят …………………………………………………………………..стр.85 

        9.3.Защитени територии и защитени зони ……………………………………..…...стр.89 

                9.3.1.Защитени територии ………………………………………..…………….. стр.89 

                9.3.2.Защитени зони ……………………………………………..……………….стр.90 

10.Зелени площи в община Мизия………………………………………………..………..стр.91 

11.Шум …………………………………………………………………………...…..……... стр.92 

12. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъч………………….……….стр.92 

13.Управленски ресурси…………………………………………………………….…..…. стр.92 

14.Икономически показатели …………………………………………………..…………. стр.93 

      14.1.Селско стопанство ………………………………………………………..………..стр.95 

     14.2.Растениевъдство……………………………………………………………..……..стр.96 

      14.3.Животновъдство…………………………………………….…………………..… стр.97 

      14.4. Горско стопанство ……………………………………………….……………..…стр.98 

15.Финансови показатели…………………………………………………………………...стр.99 

16. Демографски показатели ………………………………………………………..…… стр.101 

 

III. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT)…………………………………………………….………...…....стр.105 

 

IV.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ……………………………………………………….... стр.107 

     1.ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ…………………………….….…………….... стр.107 

     2.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ……………………………………………………..……. стр.108 

 

 V.ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА………………..………стр.112       

               1. Отговорно длъжностно лице……………………………………..……..….. стр.112      

               2. Схема на изпълнението на програмата……………………………..………стр.112       

               3. Актуализация на програмата…………………………………………......... .стр.112      

               4. Информиране на РИОСВ и обществеността ……………………………... стр.112       

 

 

 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        4 

 

Списък на използваните съкращения 

 

ОПООС -  Общинска програма за опазване на околната среда 

ООН - Организация на обединените нации 

ЗООС - Закон за опазване на околната среда 

НПО - Неправителствена организация 

СЗР - Северозападен район 

СЗРП - Северозападен район за планиране 

МОСВ - Министерство на околната среда и водите 

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води 

ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 

БДДР - Басейнова дирекция - Дунавски район 

НАСЕМ - Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг 

ПУДООС- предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РЗИ - Регионална здравна инспекция  

ОСЗ - Общинска служба «Земеделие» 

ДГС - Държавно горско стопанство 

ВиК - Водоснабдяване и канализация 

ЗУО - Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ - Закон  за устройство на територията 

СЗПР - Северозападен район на планиране 

ХМС - Хидрометеорологична станция 

БПК 5 - Биологична потребност от кислород  

ХПК5 - Химична потребност от кислород  

ФПЧ10 - Финни прахови частици с аеродинамичен диаметър под 10 микрона 

ПДК - Пределно допустима концентрация 

РДНО - Регионално депо за неопасни отпадъци 

ПСПВ - Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ОПОС - Оперативна програма «Околна среда» 

ПРСР - Програма за развитие на селските райони 

ПИП - Прединвестиционни проучвания 

НТП - Начин на трайно ползване 

БКС - Битово-комунално стопанство 

ТБО - Твърди битови отпадъци 

ЛОС - Летливи органични съединения 

КАВ - Качество на атмосферния въздух 

ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ООД - дружество с ограничена отговорност 

ЕТ - Едноличен търговец  

АД - Акционерно дружество  

ДМА - Дълготрайни материални активи 

НДМА - Недълготрайни материални активи 

ПЧП - Публично-частно партньорство 

НСИ - Национален статистически институт 

ТСБ - Териториално статическо бюро 

МПС - Моторно превозно средство 

АЕЦ - Атомна електроцентрала 

КЦХ - Комбинат за целулоза и хартия 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        5 

 

ИУМПС - Излезли от употреба моторни превозни средства 

ИУЕЕО - Илязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

°С - градус целзий 

dB - децибела 

NO - азотен оксид 

NO2 - азотен диоксид 

ДВ - Държавен вестник  

ал. - алинея 

чл. - член 

БАН - Българска академия на науките 

ДБ - държавен бюдет 

ЕО - екологична оценка 

ЕС - Европейски съюз 

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие 

ЗЗ - Защитена зона 

ЗЗТ - Закон за защитените територии 

ЗЗШОС - Закон за защита от шум в околната среда 

ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ПУРБ - План за управление на речните басейни  

СП - снежна покривка 

NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии 

процеси, която позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални 

докладвания по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния (CLRTAP); пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН за изменение на 

климата (UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна среда (EEA).   

ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда 

ЕЖ - еквивалент жители 

ПТВ - Подземно водно тяло 

НИМХ - Национален институт по метеорология и хидрология 

РЗПРН - райони със значителен потенциален риск от наводнения  

ДПП - Допълнителни преброителни пунктове 

ПТП - Пътно транспортно произшествие 

КР - Комплексно разрешително 

НСМОС - Националната система за мониторинг на околната среда  

РОУКАВ - Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

МАС - мобилните автоматични станции  

ОМОН - отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  

МРО - Масово разпространени отпадъци 

НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ООп - Организация по оползотворяване 

РСОО - разделно събиране на отпадъжци от опаковки 

БО - Битови отпадъци 

БрБО - биоразградими битови отпадъци 

ЧК - Червена книга 

КОПС - комитета по опазване на природната среда 

ЗМ - Защитена местност 

ДФ - Държавен фонд 

SWOT - Strenths (Силни страни), Weaknesses (Слаби страни), Opportunities (Възможности), 

Threats (Заплахи) 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        6 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

За начало на създаването на ОПООС се счита Първата конференция на министрите 

на околната среда в Добрис през 1991 год., на която е взето решение да се създаде Обща 

програма за опазване на околната среда за страните в Европа, която да служи като рамка за 

по-добра координация на усилията за възстановяване и опазване на околната среда на 

национално и международно ниво. 

Концепцията за устойчивото развитие, приета на Конференцията на ООН за околна 

среда и развитие, в Рио де Жанейро през 1992 г., формулира новите принципи за 

организиране на дейностите в обществото. Приетият план за действие на ООН "Дневен ред 

21", отрежда много важна роля на местните власти в процеса на вземане на решения за 

околната среда - те са най-близо до хората и до проблемите и в много случаи най-близо до 

решенията. 

Приетата "Програма за опазване на околната среда за страните от Централна и 

Източна Европа", на втората конференция на министрите за околна среда в региона на 

Европейската икономическа комисия при ООН (ЕИК), Люцерн, 1993 г., е разработена въз 

основа на световния опит в решаване на екологични проблеми, натрупан за повече от 25 

години. Тя има за цел да подпомогне сътрудничеството между различните държави от 

Източна и Западна Европа в тази насока, както и да привлече всички заинтересовани страни 

и институции при взимане на решения.  

Структурата на тази програма служи за основа при разработването на Националните 

програми за екологични действия. Националните програми по опазване на околната среда в 

зависимост от Националната екологична политика и приоритети в дадена страна поставят 

цели и задачи за определен период от време, които са насочени към мотивация, 

организиране на конкретни действия, определяне източниците на финансиране и др., което 

води до едно дългосрочно планиране.  

В резултат от приетата "Програмата за опазване на околната среда за страните от 

Централна и Източна Европа" и  Националните програми по опазване на околната среда се 

създават условия за насърчаване на местните власти да разработят в тясно сътрудничество с 

гражданите "Местни програми за опазване на околната среда" за своята община. 

Конвенцията за достъп до информация и участие на обществеността при вземането 

на управленски решения, приета на четвъртата среща на министрите на околната среда, в 

региона на ЕИК, през юни 1998 г, в Орхус, Дания, си поставя за цел да допринесе за защита 

правото на всеки човек от сегашните и бъдещите поколения да живее в околна среда, 

благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, като гарантира правото на достъп до 

информация, участие на обществеността при взимането на решения и достъп до правосъдие 

по екологични въпроси. 

Тези световни тенденции намират отражение и в българското законодателство.  

Настоящата “Програма за опазване на околната среда на Община Мизия” се 

разработва на основание чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

В структурно отношение Програмата е оформена съгласно методически указания на 

Министъра на околната среда и водите, а съдържанието й е подчинено на целите на Закона 

за опазване на околната среда и Националната стратегия за околна среда. 

Програмата е разработена в съответствие с Указанията на Министерство на 

околната среда и водите от месец ноември 1999 г., относно структура и съдържание на 

общинските програми за опазване на околната среда и Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, т.8 от чл. 11, според която “Местното 

самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на избрани от тях 

органи, в рамките на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани с 
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опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси с 

общинско значение” и т.12 от чл. 21, според която “Общинският съвет приема стратегии, 

прогнози, програми и планове за развитие на общината”. 

Редом с Общинския план за развитие, съществуват и редица други общински 

стратегически документи, които на практика представляват интегриран инструментариум 

за планиране на политиката за местно развитие, в това число и по отношение опазване на 

околната среда. В тази връзка Програмата за опазване на околната среда на Община Мизия 

ще бъде основният документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С 

нея ще се идентифицират и планират нужните действия с техните времеви срокове и 

източници на финансиране. Основната мисия на тази програма е да спомогне за 

създаването на оптимална екологична обстановка в района на Община Мизия, 

осигурявайки интегрирано опазване на околната среда. 

 
Съгласно приоритетите на Националната стратегия за околна среда, опазването на 

околната среда е свързано с прилагането на следните фундаментални принципи: 

1. Устойчиво развитие; 

2. Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; 

3. Предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващо 

отстраняване на вредите; 

4. Участие  на  обществеността  и  прозрачност  в  процеса  на  вземане  на  

решения  в областта на околната среда; 

5. Информиране на гражданите за състоянието на околната среда; 

6. Замърсителят плаща за причинените вреди; 

7. Съхранение и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие; 

8. Възстановяване  и  подобряване  качеството  на  околната  среда  в  

замърсените  и увредени райони; 

9. Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионални политики за развитие на икономическите и обществени отношения; 

10. Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 

 

Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда е да се 

постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Мизия и 

пододбряване на състоянието на околната среда. 
 
Като подцели са изведени: 

 Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, 

населението, НПО и предприятията на територията на Общината в опазването на 

околната среда; 

 Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на 

общинските мерки с националните програми и стратегии; 

 Идентифициране и анализиране на проблемите в областта на околната среда, 

установяване на причините, предлагане на решения и действия за тяхното 

преодоляване. 

 Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси, 

съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси към 

отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване на интерес 

за превантивни мерки; 
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 Формулиране основните мерки, чрез които Общината следва да изпълнява 

задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от нормативните 

актове в областта на околната среда; 
 Аргументиране   проектите   на   Общината,   предложени   за   финансиране   от   

общински, национални и международни източници на финансиране; 
 

 

Програмата за опазване на околната среда на Община Мизия е съобразена с 

националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на 

околната среда: Общински план за развитие на Община Мизия (2014-2020 г.); Областна 

стратегия за развитие на област Враца  (2014-2020 г.); Оперативна програма “Околна 

среда” (2014-2020г.); Национална стратегия за околна среда (2009-2018 г.); Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013 г.); Национален план за 

управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.; Програма за управление на отпадъците 

на Община Мизия;  

 

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=172
http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=172
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I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА. ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И  

ТЕРИТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ  

НА ОБЩИНА МИЗИЯ 

 

 

1. Географско положение 

 

Община Мизия е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е 

включена в териториалните граници на  област Враца.  

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 (7570 души към 01.02.2011 г.) и 

едва 0.5% от населението на СЗПР.  

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. 

 

 

Фиг. 1.1. Карта на област Враца 
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През територията на общината преминават: път ІІ-15 Враца – Оряхово, свързващ България 

с Румъния чрез ферибот Оряхово- Бекет, път ІІ–11 Видин – Козлодуй – Оряхово - Гиген; 

път ІІІ-1503 Крушовица - Софрониево– Бутан. 

 

Таблица 1.1.  Разстояния в километри от Мизия до някои градове в България 

 

София Пловдив Русе Враца Бургас Варна 

172 286 243 64 534 394 

 

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/ 

 

Мизия е разположена на 64 км от областния град Враца, на 172 км от столицата на 

страната гр. София и на 17 км от гр.Козлодуй. Отстоянията на град Мизия от пристанищата 

в Оряхово и Лом са съответно 14 и 65 км, а от Козлодуй 17 км. В общината има добре 

 

 

 

Фиг. 1.2. Геостратегическо местоположение 

 

 

http://bgmaps.com/
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уреден градски и междуселищен автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на 

Общините Козлодуй и Оряхово,  Община Мизия има връзка с гр. Плевен, София, Габрово, 

Свищов, Русе, Враца.  

Община Мизия е една от 10-те общини в област Враца. Тя е на девето място по 

територия и на седмо място по население сред общините в областта. Най-голяма по 

територия и население е община Враца (679,4 кв.км. и 73 894 души). В община Враца живее 

40% от населението в областта, след нея най- голяма концентрация на населението има в 

общините: Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй. Най-малката община в областта по територия 

и население е Хайредин. Средната гъстота на населението в община Мизия (36,17 души на 

кв. км. за 2011 г.) е по-ниска от средните стойности за област Враца (51,62), от средната 

гъстота за страната (66,36) и за СЗПР (77,59). По брой населени места (6), Мизия се нарежда 

на предпоследно място в областта. 

 

Таблица 1.2. Основни данни за община Мизия и останалите общини в област Враца 

 

Район, 

област, 

община 

Територия 

кв. км 

Население 

брой 

Преброява

не 2011 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2011 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 110972.4 7 364 570 66,36 5 342 253 5 089 

Северозападен 

район 
19065.1 1 479 373  77,59 667 45 622 

Област 

Враца 
3619.8 186 848 51,62 123 8 115 

Борован 210,7 5714 27,12 5 - 5 

Бяла 

Слатина 
572,3 24606 

42,99 
16 1 15 

Враца 679,4 73894 108,76 22 1 21 

Козлудуй 284,8 21180 74,37 5 1 4 

Криводол 327,1 9390 28,71 15 1 14 

Мездра 519,3 21748 41,90 28 1 27 

Мизия 209,3 7570 36,17 6 1 5 

Оряхово 326,6 11522 35,28 7 1 6 

Роман 301,5 6223 20,64 13 1 12 

Хайредин 188,9 5001 26,47 6 - 6 

 

Източник: Национален статистически институт 

2. 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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3. Климат 

 

Съгласно климатичната подялба на България, районът на община Мизия е разположен 

в западните части на два климатични района според климатичното райониране на България, 

а именно: 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 и особено на такива като минималните температури и 

приземния вятър, които са подчертано чувствителни към формата и местоположението на 

терена.  

 

3.1.Радиационен фактор  

Радиационният баланс е фактор, който в значителна степен определя денонощния и 

годишния ход на температурата на въздуха и на някои други климатични елементи. 

Разликата между приходната (късовълновото лъчение) и разходната част (дълговълновото 

лъчение) на радиацията се нарича радиационен баланс. Средните годишни стойности за 

ниските части на региона са около 2100 MJ/m
2
. Максимумът при тази радиационна 

характеристика е през м. юли, а минимумът – през месец януари, когато стойностите за 

региона са отрицателни. 

 

3.2.Циркулационен фактор  

Общата атмосферна циркулация определя преноса на въздушни маси с различни 

термодинамични свойства, факт, който я превръща във важен климатообразуващ фактор. 

Зоналният западно-източен пренос на въздушни маси е преобладаващ както за територията 

на България, така и за Дунавската хълмиста равнина. Този пренос обуславя адвективния тип 

метеорологично време, което се проявява при нахлуване на океански континентални 

въздушни маси от северозападните и североизточните райони на Европа. Дълготрайният 

източен вятър (по гребена на антициклон), наричан Кошава, е един от предвестниците на 

трайното влошаване на времето в района през зимата. Придружава се от резки понижения в 

температурата, понякога със снеговалеж. Най-ниските температури в този климатичен район 

достигат до минус 20-25°С, а през много студени зими -- до минус 30°С. Неадвективният 

тип метеорологично време (вътрешно масово време) се формира средно в 68% от броя на 

дните в годината, като се явява резултат от стационарен антициклон или размито барично 

поле в приблизително равен брой случаи. 

 

3.3.Слънчево греене  

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 станция 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.  

Общото времетраене на слънчево греене в района на община Мизия достига до 2180 ч. 

годишно, като максималната му продължителност е през юли и август. Дните без слънце 

през годината са средно около 80. 

 

3.4.Температура на въздуха  
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Средногодишната температура на въздуха в района за период от 40 години (1931-1970 г.) е 

12.2°С - Фигура 1.3.  

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). 

 

 
                                                     

Фиг. 1.3. Температури в ст. Оряхово за периода 1931-1970 г. 

 

На Фигура 1.4. е показано сравнението на осреднена годишна температура на въздуха 

за 40 годишен период (1931-1970 г.) и средногодишна температура на въздуха в последните 

години - от 2002 г. до 2013 г. /Обобщения за различни периоди от архивна, обобщена 

информация за времето в България (1952-2013 г.)/, по данни от NOAA.    

 

Вижда се, че 2006, 2007, 2008 и 2009 г. както и 2012 и 20013 г. са били по-топли. 
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 Фиг. 1.4. Средногодишни температури в ст. Оряхово за периода 2002-2013г. 

 

3.5. Влажност на въздуха 

Средногодишната стойност на пъргавината на водната пара (абсолютната влажност) е около 

11 hPa за Оряхово, максимумът е през юли – около 18 hPa, а минимумът – през януари 

(около 4.6 hPa). Дефицитът на влажността се колебае около 5 hPa годишно и за двете 

станции (максимумът е през юли, минимумът – през януари) и е между 0.8 и 11 hPa.  

Минимумът на влажността е през август и юли (62% - Таблица 1.3.). Средните месечни 

температури на въздуха през тези месеци са близки до максималните и се проявява добре 

изразено засушаване, което възпрепятства обогатяването на въздуха с влага. Освен това през 

август честотата на нахлуванията на свеж и влажен атлантически въздух е сравнително 

малка. Тук отново се проявява влиянието на р.Дунав. За останалите равнинни райони 

стойността на относителната влажност е около 55-60%. По тази причина броят на сухите дни 

(дни с относителна влажност < 30%) е само 6-7, докато в другите части на Дунавската 

равнина той е около 10 дни. Съответно броят на влажните дни (относителна влажност > 

80%) е до 92.  

                                               

Табл. 1.3.Средна месечна и годишна относителна влажност (%) 

 

Станция I II III  IV V VI  VII VIII  IХ Х  ХI ХI

I  

Средно 

годишно 

Оряхово 86 82 75 67 67 66 62 62 67 76 84 87 73 

 

 

3.6. Валежи 

Годишният валеж за района е един от най-ниските в страната. Той е неравномерно 

разпределен през годината. За сравнение на Фигура 1.5. са дадени средните стойности на 

сезонните и годишните суми на валежите за периода 1931-1985 г. за станциите по течението 

на река Дунав - от Ново село до Силистра. Годишната сума за този период в Оряхово е 517 

mm. Най-високи са пролетните и летните валежи – 135 mm и 145 mm, съответно. 
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Фиг.1.5.Сезонно и годишно разпределение на валежите 

 

 
На Фигура 1.6.е показано сравнението на осреднения годишен валеж за 55 годишен период 

(1931-1985 г.) и средногодишна температура на въздуха в последните години - от 2002 г. до 

2013 г. Вижда се, че през по-топлите години – 2006, 2007 и 2008г. както и 2012 г. - Фигура 

1.6.валежите са били още по-ниски - под 517 mm.  

 

Фиг. 1.6. Средногодишни валежи в ст. Оряхово за периода 2002-2013 г. 

 

    

            
Табл. 1.4.Средномесечни и средномногогодишни валежи 
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МЕСЕЦИ І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ год. 

Кнежа 33 29 32 50 73 83 59 46 44 47 45 38 580 

Борован 51 44 41 35 35 51 77 89 56 53 48 45 625 

Бяла Слатина 38 32 34 49 73 80 54 45 43 46 46 41 583 

Хайредин 39 39 43 49 72 76 49 42 44 41 53 42 590 

Оряхово 44 40 37 33 35 42 58 62 49 34 40 43 518 

   

Средната годишна сума на валежите варира от 518 до 625 мм - около средните за страната. 

Средногодишната сума на валежите (мм) е 518 мм. Най-обилни са валежите през май и юни, 

а най-оскъдни през февруари и март. Средногодишната относителна влажност на въздуха в 

% достига до 73%.  

 

3.7. Снежна покривка 

Като климатичен фактор снежната покривка има голямо значение - голяма отражателна 

способност и малка топлопроводност. Тя предпазва почвата и растенията от измръзване, 

източник е на влага. Снежна покривка за района на община Мизия обикновено се появява 

късно – едва през второто десетдневие на м. декември и изчезва през второто десетдневие на 

м. март. Снежната покривка не е непрекъсната - трайността й е средно от 7 до 16 и 14 дни за 

края на януари и началото на февруари. 

  

Табл. 1.5.Климатични характеристики на снежната покривка в станция Оряхово 

 

Параметър  на снежната покривка (СП) Оряхово 

Средна височина на СП XII – 2÷6cm; I – 6÷7cm; II – 10cm; 

Брой дни със СП XII–7; I–16; II–13; III–0; 

 

3.8.Облачност  

Количеството и видът на облачността се определя от характера на баричните системи и от 

взаимодействието им с релефа. Годишния ход на облачността за района се обуславят от 

годишния ход на атмосферната циркулация, хода на влажността и стратификацията на 

въздушните слоеве. От средата на есента до края на зимата количеството на ниската и обща 

облачност се увеличава, поради увеличаване устойчивостта на атмосферата и намаляване 

височината на нивото на кондензация. През декември е максимумът на общата облачност - 

7.4 бала и на броя мрачни дни (с облачност 8-10 бала) - средно 17 дена. През студеното 

полугодие най-голяма е облачността през сутрешните часове и най-малка във вечерните.  

Годишният минимум на общата облачност е през август, когато преобладава 

антициклонално време. Облачността е предимно конвективна. В разглеждания район 

средната обща облачност за август е 2.4-2.8 бала. По същото време се наблюдава и 

максимумът на ясните дни (облачност 0-2 бала), които са около 50% от дните на месеца. 

През август месечният брой на случаите с ясно небе е най - малък (около 15) в обедните 

часове и най- голям в сутрешните или вечерни часове (20-25). 

 

3.9.Мъгли  

Данните за станция Оряхово относно броя на дните с мъгла (Таблица 1.6.) и максималният 

брой на дните с мъгла (Таблица 1.7). са характерните за района на община Мизия. 

 

Табл. 1.6. Брой на дни с мъгла по месеци и годишно. 
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 I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII годишно 

Оряхово 7.8 7.0 3.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.3 0.7 4.7 7.3 10.1 44.5 

 

Табл. 1.7. Максимален брой на дни с мъгла по месеци и годишно. 

 

 I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII годишно 

Оряхово 21 18 16 11 5 10 15 7 11 15 15 25 140 

 

Характерно за продължителността е, че най-често през годината, мъглите са с 

продължителност по-малка от едно денонощие. В Оряхово, процентът на продължителност 

на мъглите до 1 ден е 80%, 14% продължават 1-2 дни, 5% до 2-3 дни и само 1% над 3 дни.  

 

3.10. Роза на вятъра  

Динамиката на въздушния пренос в приземния слой се характеризира най-вече с розата на 

ветровете - скоростта и посоката на вятъра, измерени в осемте стандартни румба: четирите 

основни посоки - север (N), изток (E), юг (S), запад (W) и междинните - североизток (NE), 

югоизток (SE), югозапад (SW), северозапад (NW).  

Вятърът в дадено място е един от метеорологичните елементи, който зависи много силно от 

местните условия и особено от формите на релефа. Хълмистият релеф води до 

преразпределение и деформиране на въздушния поток, в резултат, на което се променят 

както скоростта на вятъра, така и честотата на преобладаващите посоки.  

За райони като разглеждания, влияние оказва и близостта на голям воден басейн, какъвто е 

р. Дунав, която може да се разглежда като голям аерационен канал.  

Освен формата на релефа около станцията, съществено значение може да има и изборът на 

местоположението на прибора. 

В градацията на скоростите на вятъра по отделните посоки за станция Оряхово за периода 

1931-1970 г. 

 

Фиг. 1.7.Честота на вятъра в градации по посока и скорост. 

 

 
 

               

В 74% от случаите преобладават скоростите на вятъра в интервала 1-5 m/s.  

В 19% от случите скоростите на вятъра са в интервала 6-10 m/s, като най-голям е делът на 

ветровете от запад – 9.2% и в 6% от случаите скоростта е в интервала 11-16 m/s.  
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Скорости над 20 m/s има от запад (0.16%).  

На Фигура 1.8. е показана интегралната годишна роза на вятъра за периода 1931-1970 

г. за станция Оряхово, която е зонално ориентирана – запад-изток. 

 

Фиг. 1.8. Интегрална годишна роза за ст. Оряхово 

 

 
                                                                     

3.11. Потенциал на замърсяване  

Под потенциал на замърсяване се разбира честотата на случаите на тихо време – случаите на 

скорости на вятъра под 1 m/s.  

Той се изразява в числа от 1 до 100. За висок потенциал на замърсяване се приема 75 - 100, 

за нисък – 0 - 25. Потенциал 25 - 50 е среден, а потенциал 50 - 75 е средно висок.  

Районът на община Мизия се намира в област със среден потенциал на замърсяване: 32.9% 

тихо време, който може да се увеличава до средно висок (над 50% тихо време) далеч от река 

Дунав, което показва, че условията за разсейване на атмосферните замърсители може да не е 

добро.  

 

3.12.Снежни бури  

Това явление се получава вследствие на умерен или силен вятър (големина на скоростта над 

5m/s) при наличие на силен снеговалеж (нарича се обща снежна буря и обхваща целия 

подоблачен слой) или при отвяване и пренасяне на прясно навалял “сух” сняг (обхваща слой 

от приземния въздух до височина няколко метра - приземна снежна буря или до няколко 

десетки сантиметра - ниска снежна буря). Явлението води до затруднения за сухоземния 

транспорт и други дейности поради навяване снега на преспи. Снежни бури у нас се 

наблюдават предимно в периода декември-февруари. Най-интензивно и най-често то се 

проявява в Североизточна България като преносът на сняг обикновено е от север и 

североизток (съгласно посоката на вятъра) от порядъка на около 10 m3 на линеен метър от 

фронта.  

 

3.13.Смерч  

Поради географското разположение на община Мизия, явления като циклони (тропически), 

снежни лавини, щормове, цунами в района са невъзможни. Единственото от изброените 
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опасни явления, което изобщо може да възникне е смерч. Вероятността (средна за цялата 

страна) за поява на смерч е ~ 10-6 случая за година.  

 

3.14.Температурна инверсия  

В конкретен район се наблюдава, когато ниския слой на атмосферата е в силна устойчиво 

равновесие, наричано още температурна инверсия. Характерно свойство на тези слоеве е 

потискането на появили се движения на въздуха в тях, което води до затихване на 

динамичната турбулентност и термичната конвекция, от които зависи разсейването на 

замърсителите във въздуха. В случаите с приземни инверсии (започват от земната 

повърхност) съществено значение имат ниските източници на замърсители. За наличието на 

този тип явление може да се правят изводи по аерологичните сондажи или измервания на 

вертикалния профил на вятъра. По експертна оценка общо за годината най-голяма честота 

имат неутрални условия – около 40% от случаите, следвани с 25-30% от случаи на слаба 

устойчивост (без турбулентност) и слаба неустойчивост (слаба конвекция). Силна конвекция 

може да се наблюдава едва в 10% през годината. 

 

3.15. Обобщение  
Вследствие на анализът на данните и оценките на климатичните и метеорологични условия 

могат да се направят следните заключения за процесите и явленията, които представляват 

интерес за съществуващото състояние на средата на община Мизия.  

1. Температурите в общината имат изразен континентален характер.  

2. Валежите са най-ниските в страната Поройните валежи, обаче се наблюдават все по-често 

през последните 5 години.  

3. Потенциалът на замърсяване на въздуха в района е среден, но далеч от река Дунав може 

да е средно висок, което предполага неутрални до слабо устойчивия състояния на ниския 

слой на атмосферата в региона. Това налага внимателна преценка при проектиране на 

индустриални и транспортни обекти.  

4. Градушки със щети в Северозападна България се наблюдават през периода 5 май - 31 юли.  

5. Максималният интензитет на интензивните валежи е 3-4 пъти по-голям от средния при 

продължителност на валежа до 30 минути;  

6. Натоварванията от вятър и сняг се оценяват около умерените;  

7. Вероятността за снежни бури е много по-малка от тази в Североизточната част на 

Дунавската равнина;  

8. Мъглите годишно се наблюдават средно в около 45 дни с максимален брой 120-140 дни. 

Те имат продължителност до 1 ден в около 80% от случаите през м. януари;  

9. До сега в района не е регистриран смерч. Изследванията дават нищожна вероятност за 

това (от порядъка на 10-6 случая на година)  

 

Следователно, климатичните и метеорологични характеристики на община Мизия не 

са съвсем благоприятни по отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в 

атмосферата и за намаляване на локалното въздействие на индустриални дейности върху 

компонентите на околната среда. 

 

4. Геоложки  строеж 

 

Според Геоложка карта на България М 1:100000 районът на община Мизия е изграден 

от скали на неогена и кватернера. 
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 Неоген – представен е от Фуренската свита, Лехчевския член на Смирненската свита и 

Белослатинската свита. Изградени са от варовици и различни теригенни скали. Те се 

разкриват като тесни издължени ивици с неправилна форма и по източните брегове на 

реките Огоста и Скът и десните му притоци. Общата дебелина на неогенските скали се 

изменя от около 95 m до над 120 m. 

Кватернер - кватернерните образувания принадлежат към различни генетични типове 

и са представени от алувиално-пролувиални образувания, еолични образувания, алувиални 

образувания на I и II надзаливни тераси, алувиални образувания – руслови и на заливните 

тераси и пролувиални образувания (наносни конуси). Състоят се от неспоени чакъли, 

пясъци, глини и льос. Заемат речните тераси на реките Огоста и Скът и обширни 

относително заравнени площи източно от тях. Общата дебелина на кватернерните 

образувания се изменя от около 12 m до над 65 m. 

  

5. Тектоника 

  

 В тектонско отношение районът попада в обхвата на Ломската депресия, разположена 

в западната част на Мизийската платформа.  

Ломската депресия представлява голямо кредно - терциерно понижение с удължена форма, 

посока ЗСЗ  - ИЮИ и размери 150 km дължина и 70 km ширина. Характеризира се с 

асиметричен строеж - ЮЗ склон е тесен и стръмен, а СИ е по-полегат. 

Установени са и локални позитивни структури с генерална посока СЗ - ЮИ и различни 

размери – дължина от 4 до 13 km и ширина от 2 до 8 km. Наклонът на пластове в крилата им 

е около 1 - 2°. Съществуването на някои малки тектонски нарушения, засягащи неогенските 

седименти, най-вероятно е резултат от неравномерното им уплътняване. Възможно е голяма 

роля в това отношение да е изиграло различието в дебелината им, резултат от силно 

разчленената преднеогенска повърхност.  

 

По данни от съставените космофототектонски и аерофототектонски схеми в М 1:500 000 и 

1:100 000 са трасирани редица линеаменти, които по ориентировка се отнасят към повечето 

от разломните системи, установени в България.  

Дешифрираните трансрегионални и регионални линеаменти и линеаментни зони в района се 

причисляват към няколко основни системи:  

 

 Балканидна с посока 110° (надлъжни) - Севернохайрединският и Макреш-

Ставерският регионапни линеаменти;  

 Твърдишко с посока 30-40° (коси) - Криводолски (40°) и Оряхово-Мездренски (30°) 

трансрегионални линеамента, Маданският, Бауренският, Селановският и 

Островският регионапни линеаменти;  

 Берковска с посока 120° - Скътската линеаментна зона и Алтимирския линеамент;  

 Ябланишка с посока 65° - Огостенска линеаментна зона.  

 

Набелязани са и редица позитивни кръгови структури: източните отдели на Якимовската, 

Бъзовецката, Хайрединската Манастрищенската, Софрониевската, Галишката, Селановската, 

Бърдарогеранската, Малорадската, Добролевската, Нивянинската, Бъркачевската, Осенската 

и Банишката. Някои от тези линеаменти се потвърждават и по геофизични данни, а други 

имат макар и слаби косвени изяви на повърхността, отразени в морфоструктурния строеж и 

хидроложката мрежа на района.  
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При сеизмичните и сондажни проучвания са получени множество данни за дълбочинния 

строеж на този район. Структура от по-висок ред, формирана предимно в триаски 

седименти, е Липнишката мулда по-голяма част от която попада в района. Това е 

валоподобна структура с почти субмеридионално направление. Тя отделя 

Севернокнежанската тераса и Белослатинското понижение от разположената на северозапад 

Козлодуйско-Комощицка моноклинапа. В обсега на Липнишката мулда са набелязани две 

по-малки структури: Софрониевска и Гапичка.  

По данни на сеизмични и сондажни проучвания са установени 2 субпаралелни разлома, 

които нарушават триаските и отчасти ранноюрските седименти:  

 

Бъзовец, Крива бара и Войводово;  

а на изток от едноименното село до с. Липница.  

Между селата Софрониево и Липница са установени горните части на палеодолина, 

образувана в резултат на силни денудационни процеси, протекли преди неогена. Тя има 

каньоновиден профил и врязването е от порядъка на над 800 m, при което са достигнати 

късноюрските седименти. 

Инженерно-геоложки свойства, физикогеоложки явления и процеси, сеизмичност  

Инженерно-геоложките свойства на скалите са в зависимост от генезиса, състава, 

структурата, текстурата, както и от настъпилите по-късно изменения на скалите под 

действието на тектонските и изветрителни процеси. В приповърхностната зона са 

представени следните инженерно-геоложки типове поделени в зависимост от литоложкия и 

зърнометричния състав, както и физико-механичните им свойства:  

 

– предимно седиментогенни варовици, пясъчници, конгломерати с варовита и 

силициева спойка;  

– силно изветрели и напукани скали от групата на скалните, мергели, 

конгломерати и пясъчници с глинеста спойка;  

– прахови, песъчливи и чакълести глини, льос;  

– пясъци, чакъли, валуни.  

 

От тези инженерно-геоложки типове преобладаващо разпространение имат глинестия тип 

скали и рохкавите пясъци, чакъли и валуни, а скалните и полускалните типове са с 

ограничено разпространение. Голяма част от територията е заета от льос.  

Според условията за строителство инженерно-геоложките типове се класифицират като 

земни почви (леки, средни и тежки) и скални почви (слаби, средни и твърди).  

Техните физико-механичните свойства са твърде различни.  

Ерозионните процеси се определят от хидроложки фактори на повърхностно-течащите 

води и от резултатите на тяхното въздействие върху релефа. В по-голямата си част районът е 

разположен върху заравнени части със слабонаклонен или равнинен терен, което 

предопределя слабо развитие на ерозионни процеси. Те са по-силно проявени източно от р. 

Скът, където речно-овражната мрежа е по-изразена, наклонът на склоновете е по-голям.  

Пропадъчност на льоса. Льосът и льосовидните седименти се характеризират с наличието 

на ходове, кухини и суфозионни празнини, обуславящи значителната им макропорестост и 

пропадъчните им свойства. Пропадането е способността на еоличните образувания в 

напрегнато състояние, възникващо от външни товари и/или от собственото тегло, 

допълнително да слягат и пропадат при намокряне. Това свойство ги характеризира като 
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особени (структурно неустойчиви) почви. Според геоложката карта на България около 68% 

от площта на общината е заета от льос.  

Свлачищни процеси и явления. Възникването и развитието на свлачищните процеси се 

обуславя от естествените характеристики на геоложка среда (условията) и действащите 

върху нея фактори, които влияят върху възникването, развитието и/или активизирането на 

свлачищните процеси. Свлачищата могат да бъдат активни и потенциални. Активизирането 

на тези процеси се определя от естествени и техногенни фактори, като от особено значение 

са вторите, от които дестабилизиращи са дънната и повърхностната ерозия, строителната 

дейност, промени в режима на подземните води в присклоновия масив и техногенното 

водонасищане.  

По-съществено развитие на свлачищни процеси са установени по източния склон на р. Скът 

югоизточно от гр. Мизия и около с. Сараево.  

Плитки подземни води - характерни са за терасите на реките Огоста и Скът. Вследствие на 

тези води са възможни водопритоци в бъдещи строителни изкопи, временни замочурявания 

и заблатявания, както и засоляване на почви.  

  

6. Сеизмичност. 

 

 Според картата за сеизмичното райониране на Република България за период 1000 

години, районът се отнася към зони със VІІ степен на интензивност (I) по скалата на 

Медведев  Шпонхоер – Карник и коефициент на сеизмичност (Кс) 0.10. Сеизмичната 

опасност е свързана предимно с проявите на Вранчанската сеизмична зона. 

  

7. Подземни природни богатства 

 

 Геоложкият строеж на областта предопределя наличието на горливи (нефто - и 

газопроявления) и неметални полезни изкопаеми (гипс, варовици, пясъци, чакъли и льос). 

Горливи полезни изкопаеми  
Нефто- и газопроявления – в средно- и горнотриаските седименти чрез сондажни 

проучвания е установено газокондензатно находище при с. Бутан, което се намира на 

дълбочина 3423 m. Установени са незначителни газопроявления в горнотриаските седименти 

около селата Хайредин, Галиче, Добролево и Бъзовец.  

Неметални полезни изкопаеми  
Гипс – установен е в района на Оряхово, където пластът заляга на дълбочина, около 400 m, а 

съдържанието на калциевия сулфат е над 75%. Дебелината на гипсовия пласт варира от 10 до 

27 m. Поради неблагоприятните хидрогеоложки условия гипсовият залеж не се разработва.  

Варовици - органогенните черупчести варовици на Фуренската свита лесно се подават на 

обработка и са ценен декоративен материал за вътрешна облицовка.  

Пясъци и чакъли - наслагите от терасите на реките Огоста и Скът около селата Софрониево и 

Бутан се използват като баластра в строителството и за настилка на пътищата.  

Льос – използва се за местни нужди при направата на тухли.  

Направена е проверка в регистрите и специализираните карти по Закона за подземните 

богатства на Министерство на енергетиката относно находищата на подземни природни 

богатства, намиращи се изцяло или частично в границите на община Мизия. Необходимата 

информация е получена по Закона за достъп до информация и е представена в Таблица 4-25. 

За находище на нефт и газ Бутан – юг е предоставена концесия. То засяга частично 

територията на общината. Издадени са разрешения за търсене и проучване на нефт и газ в 

два блока - Блок 1-12 Кнежа и Блок 1-9 Мизия. Площ Блок "Ловеч-А" е с изтекло 
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разрешение за търсене и проучване на нефт и газ. За част от него е регистрирано Геоложко 

откритие и е подадено заявление за издаване на Търговско откритие. За Площ "Хайредин" е 

било издадено разрешение за търсене и проучване на скално облицовъчни материали. 

Проучването е завършило през 2010 г. и предстои разглеждане на резултатите. Тези площи 

също засягат частично територията на общината. Схематично местоположенията на 

находищата с предоставени концесии и площите за проучване са представени на Фигура 1.9 

по долу. 

 

Таблица 1.8 Площи с издадени разрешения за търсене и проучване или предоставени на 

концесия 

 

Площ/находище Титуляр 
Подземно природно 

богатство 

 

Етап 

 

Бутан - юг 

Проучване и добив 

на нефт и газ ЕАД 

София 

 

нефт и газ  

Бутан - юг 

Проучване и добив 

на нефт и газ ЕАД 

София 

 

 концесия 

Блок 1-12 Кнежа 

Проучване и добив 

на нефт и газ АД 

София 

 

нефт и газ 
разрешение за 

търсене и проучване 

Блок 1-9 Мизия 

Моезия ойл енд газ 

ООД – Дъблин 

 

нефт и газ 
разрешение за 

търсене и проучване 

Блок "Ловеч-А" 

Дайрект Петролеум 

България“ ЕООД 

 

нефт и газ 
заявление за 

търговско откритие 

Хайредин 

 

Монолит АД 

Монтана 

 

 

скално облицовъчни 

материали 

проучването е 

завършено през 

2010г. 
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Фиг.1.9 Местоположение на находищата 

 

8. Населени места в общината, население брой  

 

Урбанистичната структура на общината се състои от 6 населени места, както следва: 

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.  

Икономическият потенциал на градското население по принцип е по-висок от този 

при селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и възможностите за 

трудова реализация. 

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана, както следва: един град, 

2 големи села – Крушовица и Софрониево (над 1000 жители), 1 средно голямо село – 
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Липница (500-1000 жители), 1 средно село – Войводово (200-500 жители) и 1 още едно 

много малко село –  Сараево под 100 жители.  

 

Таблица 1.9: Население по постоянен адрес в община Мизия 2007 - 2012 г. 

 

 

Населени 

места 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

с. Войводово 300 294 291 287 282 276 

с. Крушовица 1970 1924 1875 1817 1785 1741 

с. Липница 784 758 742 712 728 709 

гр. Мизия 3869 3804 3742 3679 3631 3584 

с. Сараево 60 56 52 48 41 36 

с. Софрониево 1668 1622 1584 1585 1579 1528 

 

Общо за 

общината 

 

8651 8458 8286 8128 8046 7874 

 

 

Източник: Национална база данни "Население" 

 

 

Населението на община Мизия по постоянен адрес бележи тенденция на намаление със 

777 души през 2012 г. спрямо 2007 г. Демографска криза се забелязва в град Мизия, където 

населението намалява средно с по 50 души на година и във всички села на територията на 

общината.  

Най-малко жители има село Сараево – само 36 души, следвано от с. Войводово с 276 

жители. Най-голямото село на територията на общината на база население по постоянен 

адрес през 2011 г. е с. Крушовица – 1 714 души, следвано от с. Софрониево - 1528 и с. 

Липница - 709 души. Селата са с намаляващо население. 

Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните 

административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Мизия. Останалите 

селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават със 

земеделие в лични стопанства.  

Почти всички хора, живеещи на село, са постоянно пребиваващи там. Намалява броя 

на жителите, които пътуват за работа до друго населено място. През лятото все повече хора, 

живеещи постоянно в по-големите градове, пребивават в селата.  

Тези населени места са подходящи за екологично земеделие и екологични 

производства, тъй като землищата им са съхранени, имат възможности и в областта на някои 

форми на туризма.  

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 

електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но нямат 

канализация.  

 

9. Поземлен фонд 
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Около 92% от територията на община Мизия се състои от земеделски и горски площи. 

Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 180 399 дка (86% при средно за 

страната 57,4%).  

Обработваемата земеделска земя по официални статистически данни е около 163 475 

дка или около 91% от земеделските територии.  

Горските площи в общината са 5,3% – 10 999 дка. 

 

Фиг. 1.10. Баланс на площта на община Мизия по видове территории 

 

 
 

Източник: Общинска служба "Земеделие" - Мизия 

 

 

Населените места и другите урбанизирани територии са 6,4% от общата площ на 

община Мизия (13 433 дка).  

Водните течения и водни площи имат относителен дял 1,5%, а  териториите за 

транспорт и инфраструктура 0,5%.  

Териториите за добив на полезни изкопаеми са 314 дка или 0.2 % от общата площ на 

общината. В землищата на населените места от община Мизия няма залежи на подземни 

природни богатства и полезни изкопаеми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5%

0.2%

0.5%

6.4%

5.3%

86.2%

Земеделска 

Горска

Населени места

Водни течения и

водни площи

Добив на полезни

изкопаеми

Транспорт и

инфраструктура



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        27 

 

II. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1. Водни ресурси 

Водните ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и 

подземни води.  

 

1.1. Повърхностни води 

 

Речна мрежа  
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.  

На територията на община Мизия р. Огоста преминава през- с. Войводово, гр. Мизия, с. 

Сараево, с. Софрониево. Общата площ на р. Огоста е 12 532.40 дка, дължина 144 км, 

водосборен басейн 3 157 куб. км със значителен брой притоци. В поречието й пълноводието 

настъпва през април – май. Пълноводието се прекратява през юни и от юли настъпва лятното 

маловодие. Водният й обем се разпределя по сезони приблизително така: 68% през 

пролетното пълноводие, 15% през есенното повишаване и 17% през летния период. 

 

    Табл. 1.10. Дължина на реката по населени места в общината в километри: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

За начало на река Огоста е приета р. Чипровска, която извира под вр. Вража глава (935 м) на 

границата със Сърбия. Река Огоста се образува от многобройните потоци в Чипровската 

планина, тече през тясна долина до гр. Монтана, след това навлиза в Дунавската равнина и 

при гр.Оряхово се влива в Дунав. Има около 40 притока, от които най-значитетелни са 

Ботуня (дължина 69км. водосборна област 732км2 и Бързия (дължина 35 км водосборна 

област 241 км2). Кислородното съдържание на водите на р.Огоста е сравнително добро. До 

яз.Монтана, поради планинския характер на реката и добрата аерация, водите по показателя 

разтворен кислород са I-ва категория. В участъка под гр.Монтана и до с.Кобиляк водите 

преминават във II-ра категория. По-надолу по течението кислородното съдържание се 

подобрява. Преди заустването, след гр. Мизия, кислородното съдържание намалява и водите 

по този показател са II-ра категория. Влияние оказва и ниската скорост на водата в тази 

равнина част. Кислородното съдържание във водите на р. Огоста не представлява пречка те 

да се използват за риборазвъждане. Органичното съдържание в планинския участък е ниско 

и по показателя БПК5. До вливането на р. Дългоделска водите на р. Огоста са I-ва категория. 

Населено място Дължина  в километри 

гр. Мизия 4.7 

с. Сараево 1.5 

с. Софрониево 18 

с .Войводово 1.6 

Общо 25.8 
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След това органичното съдържание нараства постепенно по дължина на реката и до 

заустването по този показател водите са II-ра категория. Биогенното съдържание, изразено 

чрез показателя нитратен азот, не представлява проблем за р. Огоста.  

Значително по - различно стои въпросът със съдържанието на нитритен азот.  

Само в най-високите части на течението водите са I – ва категория. След гр. Чипровци 

надолу следва нарастване и при заустването водите по съдържание на нитритен азот 

надвишават допустимата III-та категория. Аналогична е надлъжната схема на изменение на 

съдържанието на амониев азот и фосфати. Достигат се в отделни участъци концентрации в 

рамките на и над III-та категория. Количеството на разтворените вещества нараства по 

дължина на реката. Категорията на водите е в границите на I-ва и II-ра категория. 

Оценката на плаващите наноси за 2009 г. за реките Огоста и Скът е представена в по-долу.  

 

Табл. 1.11. Оценка на плаващите наноси за 2009 г. за р. Огоста и р. Скът 

 

N XMC № Река Пункт Средногодишно 

наносно количество 

(kg/s) 

Годишен наносен отток 

(t/an) 

1 16800 Огоста Кобиляк 1.677 52875 

2 17850 Скът Мизия 0.086 2699 

 

 

Река Скът и р. Бързина са малки и средни дунавски реки (Small and medium-size rivers in the 

Danube River Basin), R8. Този тип реки са силно хетерогенни, включващи практически 

всички реки с водосбор <10000 ha; имащи бавно течение. В тях преобла-дават фините 

субстрати (льос, пясък, органични седименти), но може да има изключения (чакъл – р. Скът 

и др.). Река Скът е коригирана, изправяна и дигирана при гр. Мизия. В реките има силно 

развитие на макрофити. Във водите на реките доминират покритосеменни висши водни 

растения (хидрофити – потопени и плаващи; амфифити, хелофити). Водни мъховe 

(Bryophyta) липсват или са рядкост.  

 

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.  
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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 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. 

Водите и на трите реки се ползват за напояване, както и за водовземане за промишлеността. 

Водните ресурси на територията на общината са богатство, което подпомага развитието на 

промишлеността в Община Мизия (предимно преработвателната промишленост) и селското 

стопанство и представлява алтернативен енергиен източник. В момента се изгражда 

рибарник за есетрови риби на р. Скът.  

 

Табл. 1.12. Дължина на реката по населени места в общината в километри: 

 

Населено място Дължина в километри 

гр. Мизия 10.9 

с. Сараево 2 

с. Крушовица 13.4 

с. Войводово 1.1 

с. Липница 9.3 

Общо 36.7 

 

Коритото на р.Скът на територията на община Мизия е обрасло с храстовидна растителност 

и единични дървета. Затлачено е с наноси и е с видимо влошена проводимост. Не са 

изпълнени корекциите на реката в гр.Мизия и с.Крушовица, за които има издадени 

разрешителни от БДДР гр.Плевен по ЗВ.  

 

На територията на община Мизия няма язовири.  

 

Повърхностни водни тела  
На територията на община Мизия са разположени три повърхностни водни тела от категория 

река:  

 

тип на водното тяло малки и средни пясъчни реки, BGTR5. Водното тяло обхваща поречието 

на р. Бързина до вливането ѝ в р. Скът. Дължината на водното тяло е 11,280 km;  

 от водосбора на р.Скът BG1OG307R013 (Огоста Скът OGRWB13) и тип на водното 

тяло големи чакълено пясъчни реки, BGTR4. Водното тяло обхваща поречието на р. Огоста 
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от яз. Огоста до с. Сараево, р. Ботуня от гр. Криводол до вливане в р. Огоста и р. Скът от с. 

Бъркачево до вливане в р. Огоста. Дължината на водното тяло е 222,907 km;  

тяло големи льосови реки, BGTR7. Водното тяло обхваща поречието на р. Огоста от с. 

Сараево до устието ѝ. Дължината на водното тяло е 3,175 km.  

 

Изброените по-горе повърхностни водни тела, в едно с мониторинговите пунктове за 

повърхностни води и районите със значителен потенциален риск от наводнения, са 

изобразени на Фигура 1.11 по-долу. 

 

 
 

Фиг. 1.11. Повърхностни водни тела, мониторингови пунктове за повърхностни води и 

райони със значителен потенциален риск от наводнения на територията на община 

Мизия 

  

В момента се извършват дейности по актуализацията на ПУРБ за следващия на управление 

(2016 – 2021 г.), което включва характеристиките на района за басейново управление, в т.ч. 

актуализация и на границите на водните тела, което е отчетено при изготвянето на Плана на 

общината. Съгласно упоменатата актуализация определени повърхностни водни тела 

категория реки, части от които се очаква да попаднат на територията на община Мизия са 

както следва:  

 

– р. Огоста от вливане на р. Скът при Сараево до 

устие; категория на водното тяло река, с код на типа R7– голяма льосова река; дължина на 

реката – 3,78 km и водосборна площ – 34,661 km2. Водното тяло изцяло включва в себе си 

ВТ BG1OG100R014 от ПУРБ 2010 – 2015 г., като са актуализирани границите и площите на 

същото;  
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– р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. 

Огоста при Сараево; категория на водното тяло река, с код на типа R8; дължина на реката 

25,112 km и водосборна площ – 206,196 km2. Водното тяло включва част от водно тяло 

BG1OG307R013 от ПУРБ 2010 – 2015 г.;  

– р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина; 

категория на водното тяло река, с код на типа R8; дължина на реката – 50,296 km и 

водосборна площ – 264,082 km2. Водното тяло включва част от водно тяло BG1OG307R013 

съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г.;  

– р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод 

до вливане на р. Скът при Сараево; категория на водното тяло река, с код на типа R7; 

дължина на реката – 40,121 km и водосборна площ – 558,273 km2. Водното тяло включва 

част от водно тяло BG1OG307R013 съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г.;  

 ВТ BG1OG200R1011 – р. Бързина от извор до вливане в р. Скът при 

Липница; категория на водното тяло река, с код на типа R8; дължина на  

реката – 36,190 km и водосборна площ – 246,841 km2. Водното тяло включва ВТ 

BG1OG307R013, ВТ BG10G200R011 и BG10G200L012 съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г.  

Във връзка с по-горе посоченото и за целите на изготвянето на ЕО на ОУП на община Мизия 

са използвани данните от ПУРБ 2010-2015г.  

Обобщена информация за повърхностните водни тела на територията на община Мизия, 

съгласно ПУРБ 2010 – 2015 г. е дадена в Таблица 4-16 по-долу.  

Мерките за постигане и запазване на доброто състояние на водите, определени в сега 

действащия ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район, са отразени в следните програми:  

 

 Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на 

разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на околната среда;  

 Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително 

мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване 

за получаване на води с питейни качества;  

 Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на подземни 

води;  

 Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на 

замърсители от точкови източници на замърсяване;  

 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници 

на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването;  

 Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества;  

 Мерки за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания;  

 Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за тяхното опазване;  

 Мерки, свързани с преодоляването на климатичните промени.  

 

Основно мерките, предвидени в ПУРБ 2010 – 2015 г., целящи опазване на засегнатите на 

територията на община Мизия повърхностни водни тела с приоритетни вещества, могат да 

бъдат сведени до следните:  

 

 

- Контрол по изпълнението на условията в издаденото за района комплексно разрешително;  
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- Контрол на изпълнението на условията на разрешителното за заустване на отпадъчни води 

във водни обекти;  

- Доизграждане на канализационна мрежа за населено място над 10 000 ЕЖ. на гр.Бяла 

Слатина и гр.Монтана;  

- Изграждане на канализационна мрежа за населено място между 2 000 и 10 000 ЕЖ на 

с.Гложене, с.Галиче, с.Крушовица, гр.Мизия, с.Хайредин, с.Бутан, с.Търнава, с.Хърлец и 

с.Селановци;  

- Доизграждане на канализационна мрежа за населено място между 2 000 и 10 000 ЕЖ на 

гр.Криводол, с.Попица, гр.Бойчиновци и с.Лехчево;  

- Изграждане на ГПСОВ над 10 000 ЕЖ в чувствителна зона на гр.Монтана и яла Слатина;  

- Изграждане на ГПСОВ от 2000 - 10 000 ЕЖ на с.Гложене, с.Галиче, с.Крушовица, 

гр.Криводол, гр.Мизия, с. Хайредин, с.Бутан, с.Търнава, с.Хърлец,  

с.Попица, гр.Бойчиновци, с.Лехчево и с.Селановци (водоприемник на с.Селановци е 

BG1DU001R001);  

- Закриване на общинските депа на гр. Бяла Слатина, гр. Криводол, гр. Мизия и гр. 

Бойчиновци;  

- Контрол на задължителните за изпълнение от земеделските стопани в уязвимите зони на 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделието;  

- Спазване на правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от 

замърсявае с нитрати от земеделски източници;  

- Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС / екологичната оценка и/или оценката 

за съвместимост;  

- Контрол по спазване на условията в издадените за водния обект разрешителни за 

водовземане.  

 

Като допълнителни мерки за това водно тяло е предвидено още:  

- Допълнителни условия в издадените и ново-издаващите се разрешителните за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти с цел достигане на доброто състояние на 

водния обект;  

- Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места.  

 

Към момента може да се каже, че от представените по-горе мерки, по отношение 

необходимостта от изграждане на пречиствателни станции в населените места, то 

пречиствателна станция за отпадъчни води има изградена единствено за отпадъчните води 

на с. Крушовица.  

 

 

- Контрол по изпълнението на условията в издаденото за района комплексно разрешително;  

- Контрол на задължително изпълнение от земеделските стопани в уязвимите зони на 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски;  

- Спазване на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване 

с нитрати от земеделски източници;  
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- Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката 

за съвместимост.  

 

Като допълнителни мерки за това водно тяло е предвидено още:  

- Допълнителни условия в ново-издаващите се разрешителните за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни обекти с цел достигане на доброто състояние на водния обект;  

- Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места.  

 

 

- Контрол на задължително изпълнение от земеделските стопани в уязвимите зони на 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски;  

- Спазване на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване 

с нитрати от земеделски източници;  

- Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/ екологичната оценка и/или оценката 

за съвместимост.  

 

Като допълнителни мерки за това водно тяло е предвидено още: 

- Допълнителни условия в ново-издаващите се разрешителните за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни обекти с цел достигане на доброто състояние на водния обект;  

- Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места.  

 

Повърхностни водни тела на територията на община Мизия са показани на таблицата 

по долу. 
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Качество на повърхностните води  
Мониторингът на водите през 2013 г. е извършван на основание Заповед № РД – 182/ 26. 

02. 2013 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с програмите за контролен и оперативен 

мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и включени в ПУРБ.  

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2013 г. е оценено съобразно 

утвърдените класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за специфични 

замърсители, включени в Наредба № Н-4 / 14. 09. 2012 г. (изм. ДВ, бр. 79. / 23. 09. 2014 г.) за 

характеризиране на повърхностните води. Това обуславя някои различия в сравнение с 

оценките до 2012 г. включително, свързани с:  

 

-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-химични 

елементи за качество – от отлично до лошо състояние;  

специфичните замърсители.  

 

При оценката на екологичното състояние е приложен подхода, съгласно Раздел 2 на 

Ръководство № 13 „Общ подход към класификацията на екологичния статус и екологичния 

потенциал“ към РДВ. В резултат на горепосочените изменения общата оценка на 

състоянието за някои повърхностни водни тела е различна в сравнение с предходните 

години, без това да е свързано с реални промени в концентрациите на наблюдаваните 

физико-химични показатели.  

В две от трите повърхностни водни тела на територията на община Мизия са разположени 3 

пункта за мониторинг на повърхностни води, показани на Фигура 1.11. по-горе и в 

Таблица1.13. по-долу:  

 

Таблица1.13.: Пунктове за мониторинг на повърхностните водни тела на територията 

на община Мизия 

 

№ 

Име на 

мониторингов 

пункт 

Европейски код на 

Мониторингов 

пункт 

Европейски 

код на водното 

тяло 

Изпълнявана 

програма за 

мониторинг 

1. 
р.Скът, след 

гр.Мизия 
BG1OG00211MS020 BG1OG307R013 оперативен 

2. 
р.Огоста при 

с.Софрониево 
BG1OG00031MS030 BG1OG307R013 оперативен 

3. 

р.Бързина, след 

яз.Бързина преди 

вливане в р.Скът 

BG1OG22211MS040 BG1OG307R020 оперативен 

 

Резултатите от проведения през последните две години (2013-2014 г.) мониторинг в 

пунктовете BG1OG00211MS020 и BG1OG22211MS040 са представени в следващата таблица 

по-долу. Честотата на пробовземане е 4 пъти годишно, разпределено на всеки 3 месеца в 

равни интервали. Анализите се извършват от Регионална лаборатория на ИАОС гр. Враца. 

Показаните в таблицата стойности на резултатите от анализа са селектирани от БД 

показатели, които дават информация за съдържанието на кислород, на биогенни вещества и 

активна реакция. Същите по стойност са сравнени с изискванията на Наредба Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води, там, където същото е приложимо. 

 

Резултати от проведения мониторинг през 2013-2014г. в два мониторингови пункта 

могат да се видят в таблицата по - долу. 
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Речен басейн “ река Огоста”  

 

Река Огоста  

Водите на р. Огоста (голяма чакълесто-пясъчна река с код BG1OG307R013, преди вливането 

на р. Скът) са със завишени нива на арсен (As). Повишените нива на арсен се наблюдават от 

извора (р. Чипровска Огоста при гр. Чипровци) до устието на вливане на р. Огоста в р. 

Дунав. БДДР предполага, че натоварването е фоново.  

Важно е да се отбележи, че районът на р. Чипровска Огоста е едно от местата, свързани с 

експлоатация на находищата в Чипровската рудна зона – главно с железнорудното находище 

Мартиново, оловно-цинково-сребърното находище Чипровци и златорудните находища 

Говежда и Копиловци.  

В този район е осъществяван промишлен рудодобив в периода 1951-1999г., след което 

рудниците и съпътстващата ги инфраструктура поетапно са консервирани и ликвидирани. 

Отпадъците (хвост) от преработката на рудите са събирани в три хвостохранилища – “Мечи 

дол“, “Чипровци“ и “Голям Буковец“, като общото им тегло е около 35 000 000 т. Хвостът се 

характеризира с високи съдържания на арсен и тежки метали, източник на които са 

добиваните руди. Рудничните води от основните извозни галерии в повечето участъци 

изтичат навън и се вливат в притоците на р. Чипровска Огоста, а оттам постъпват в р.Огоста 

и достигат яз. Огоста, което допълнително допринася за замърсяване на реките от водосбора 

на яз. Огоста. Напълно възможно е замърсяване с арсен на р. Огоста в долното течение да е 

следствие от изтичане на наноси с високо съдържание на арсен от яз. Огоста.  

След построяването на ГПСОВ на гр. Монтана се забелязва снижение в концентрацията на 

общ азот и общ фосфор в пункта след града и по пунктовете, които са в долното течение на 

реката – при Софрониево, Кобиляк и Оряхово.  

При пункта на вливане на р.Огоста в р. Дунав има подобряване на състоянието по 

отношение на съединенията на азота. Наблюдават се и повтарящи се във времето отделни 

измервания на високи концентрации на веществото дихлорметан. Към момента БДДР не е 

установила източника на замърсяване.  

Състоянието на биологичните елементи при пункт гр. Оряхово се запазва умерено. 

Резултатите от биологичния елемент фитобентос през годините (2012-2013 г.) показват 

поддържане на добро състояние. Специфичната екологична цел, поставена в ПУРБ и имаща 

пряко отношение към разглежданото водно тяло (р. Огоста), е предотвратяване влошаването 

на екологичното и химичното състояние на водното тяло и постигане на добро до 2027 г.  

Водите на р. Огоста, след вливането на р. Скът (голяма льосова река с код BG1OG100R014), 

се характеризират с умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние. 

Специфичната екологична цел, поставена от страна на ПУРБ, целяща да се подобри 

състоянието на водното тяло, е предотвратяване влошаването на екологичния потенциал и 

постигане на добър, запазване и подобряване на доброто химично състояние до 2015 г. 

Податливостта на ерозия на водното тяло според ПУРБ е средна, с площ от 3315 ha.  

Според изготвената оценка на риска за постигане на целите за водно тяло BG1OG100R014: 

по отношение на биологични елементи за качество е в риск, по отношение на кислороден 

режим – не е в риск (ще бъде постигнато) и е в риск за биогенни замърсители (N-NO3, общ 

N).  

Река Скът  

Водите на река Скът са със запазено лошо състояние по отношение на общ азот и нитрати, 

умерено състояние по отношение на соленост – висока електропроводимост и ниско 

съдържание на кислород. Натоварване със специфични замърсители няма. Състоянието на 

водите по биологичните елементи при мониторинговите пунктове се запазва умерено и през 

2013г., но се отчита поддържане на добро състояние през годините на макрофитната флора. 

Податливост на ерозия на водното тяло според ПУРБ е средна на площ от 19427 ha. Според 
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оценката на риска за постигане на целите на водното тяло, в риск са биологичните елементи 

за качество, кислороден режим (БПК5), биогенни замърсители (N-NO3, общ N) и обща 

екологична оценка. Не е в риск постигането на целите по отношение на специфичните 

замърсители. 

На 02.08.2014 г. в следствие на падналите проливни валежи в община Мизия и придошлите 

води по течението на р. Скът, голяма част от територията на общината е наводнена и със 

Заповед №3/02.08.2014 г. на кмета на община Мизия е обявено бедствено положение. Заляти 

са пътища, улици, дворове, жилищни сгради, земеделски имоти. Транспортният достъп 

между и за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с. Липница, 

включително по републикански пътища II-15 и II-11 е прекъснат. Наводнени са жилищни и 

обществени сгради, нанесени са значителни щети. Най-големи са пораженията в гр. Мизия и 

с. Крушовица. В резултат от високата приливна вълна, влачените изтръгнати дървета и 

строителни отломки, и продължителният стоеж на водите, мостовете по поречието на р. 

Скът на територията на община Мизия са силно компрометирани. В следствие на 

наводнението мостовете са с нарушени пътни конструкции, армировката е оголена, по 

съоръженията има наличие на пукнатини. Като резултат от силното течение на водата част 

от бреговете в зоната на съоръженията са отнесени. Бетоновите устои  са оголени. 

В следствие на горното събитие община Мизия възлага на колектив от експерти на 

Университет по архитектура строителство и геодезия Център за научни изследвания  

и проектиране, гр. София да изготви: 

"Анализ на  причините за наводнението в гр.Мизия  от август  2014 г. Изготвяне на 

инженрено - хидроложко изследване и хидравлични изчисления, включително 

карти на заливаемите територии в гр. Мизия за различни нормативни обезпечености. 

Анализ на хидравличната проводимост на съществуващите съоръжения от 

инженерната инфраструктура и препоръки за нейното  подобряване." 

В резултат на направения анализ са предложени възможни мерки за увеличаване на 

хидравличната проводимост на р. Скът в рамките на гр. Мизия. 

Недостатъчната хидравлична проводимост на р. Скът в рамките на гр. Мизия може да бъде 

увеличена значително след предприемане на корекционни мероприятия и почистване на 

речното корито.  

Към настоящия момент максималната пропусквателна способност на съществуващите диги 

в отделните участъци е оценена на 70m
3
/s. В голяма част от града могат да бъдат пропуснати 

без преливане водни количества до 80-90 m
3
/s. 

Местните условия, теренните коти и наличната инфраструктура позволяват изпълнение на 

корекция с максимален капацитет от порядъка на 250 до 260 m
3
/s. Същите могат да бъдат 

осигурени при изпълнение на бетонова облицовка на речното дъно и изграждане на 

стоманобетонни оградни стени, с което коефициентите на грапавина се свеждат до разумен 

минимум. При проведените хидравлични изчисления нивелетата на канала / корекцията и 

респективно кота корона оградни стени и светлата ширина са съобразени с естественото 

положение на речното корито към момента на изследването.  

Възприето е минимално понижение на дъното под съществуващото ниво и оформяне на 

малко кюне за провеждане на ниски и средни води.  

За пропускане на по-големи водни количества следва да се предприемат по - мащабни 

мероприятия, свързани с повдигане котите на връхната конструкция на мостовите 

съоръжения и/или понижение на дъното на реката с цел увеличаване на светлата им 

височина и респективно хидравличната проводимост. 

Съществува техническа възможност за създаване на байпасен канал с трасе съвпадащо 

приблизително с това на стария железен път, които към настоящия момент е премахнат.  

С негова помощ могат да бъдат отбити част от водните количества постъпващи в гр. Мизия в 

зоната над пешеходния мост на ул. “Пейо Яворов”.  
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Река Бързина  

Водите на р. Бързина се характеризират с умерен екологичен потенциал и добро химично 

състояние. Специфичната цел, която се поставя с ПУРБ, е предотвратяване влошаването на 

екологичното състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично 

състояние до 2015 г. Податливост на ерозия на водното тяло според ПУРБ е средна на площ 

от 18576 ha и средна до силна податливост на площ от 4359 ha. Според оценката на риска за 

постигане на целите на водното тяло, в риск са биологичните елементи за качество, 

кислороден режим (БПК5),биогенни замърсители (N-NO3, общ N) и обща екологична 

оценка. Не е в риск постигането на целите по отношение на специфичните замърсители. 

Оценката на риска за р. Бързина е аналогична на оценката за р. Скът.  

 

Радиологичен мониторинг  
Радиологичния мониторинг на околната среда се извършва по програма, утвърдена със 

Заповед № РД – 227 / 06.04.2007 г. на Министъра на околната среда и водите и се отнася за 

атмосферен въздух, необработваеми почви, води, дънни утайки и за райони около 

потенциални замърсители с радиоактивност.  

Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда има за цел откриване 

на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в основните 

компоненти на околната среда – атмосферен въздух, води и почви и се осъществява 

посредством автоматизирана система за “on line” наблюдение и лабораторно-аналитична 

дейност.  

За целите на радиологичния мониторинг се следят следните показатели: обща алфа- и обща 

бета-активност, съдържание на естествен U и специфична активност на 226 Ra на 

повърхностни води.  

Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се осъществява чрез 

мрежа от постоянни пунктове и се изразява в наблюдение на радиологичните показатели във 

взетите водни проби.  

Посредством последващ радиохимичен анализ се определя обща алфа и обща бета 

активност, съдържание на естествен уран и специфична активност на 226 Ra.  

Данните за обща бета - активност на повърхностни води, получени в резултат на 

провеждания от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) радиологичен мониторинг 

през 2013 г. са представени на Фигура 1.12 по-долу. 
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Фиг. 1.12. Обща бета-активност на повърхностни води, Bq/l 

 

През 2013 г. е провеждан системен мониторинг на радиационното състояние в 84 пункта по 

поречията на по-големите реки и други водни обекти в страната, както и в 10 пункта от р. 

Дунав.  

Анализът на данните за обща бета-активност на водите на р. Дунав и останалите основни 

реки, езера и язовири установява стойности значително под установената норма (Наредба № 

Н-4/14.09.2012 г.) за характеризиране на повърхностни води (СГС – 0,5 Bq/l) за пунктове, 

извън райони на потенциални замърсители. За речните течения, попадащи в границите на 

община Мизия, стойностите на общата бета-активност варират до 0,5 Bq/l (за пунктовете по 

поречието на р. Огоста).  

Тенденцията е радиологичните показатели, в сравнение с предходни години, да запазват 

стойностите си, характерни за дадения мониторингов пункт в страната 

 

Замърсяване на повърхностните води на територията на община Мизия  
Повърхностните води на територията на община Мизия са подложени на различни видове 

натиск и въздействие в резултат от човешката дейност, което оказва влияние върху 

състоянието им. Тези източници се разделят на:  

 

Точкови източници на замърсяване:  

- Зауствания на селищни непречистени отпадъчни води, както и заустване от селищни 

пречиствателни станции – към настоящия момент, с изключение на с. Крушовица, 

останалите населени места на територията на община Мизия не разполагат с изградени и 

функциониращи пречиствателни станции за отпадъчни води, както и не е налице 

канализационна система, обхващаща 100% от територията на общината;  

- Индустриални директни зауствания и земеделски източници на замърсяване на 

повърхностните води– в настоящата разработка е представена детайлна информация за 

издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води за територията на община Мизия  

 

Дифузни източници на замърсяване:  

- Гори, преходно гористо-храстови масиви, неполивни ниви, земеделски земи, участъци с 

естествена растителност, урбанизирани територии;  

- С битов характер от населени места под 2000 е.ж. без канализация и ПСОВ – както бе 

упоменато и по-горе при точковите източници на замърсяване с изключение на с. 

Крушовица, останалите населени места на територията на община Мизия не разполагат с 

ПСОВ. Включително и в общинският център гр. Мизия няма изградена канализационна 

мрежа, която да обхваща целия град.  

- Депа за отпадъци, неотговарящи на европейските изисквания – без изолираща подложна 

повърхност и дренажна система; нерегламентирани сметища. В тази връзка градското депо 

на гр. Мизия, намиращо се в местността "През ушите" е неконтролирано, с обща площ 12 

дка. За него общината има издадена Заповед от РИОСВ гр. Враца да бъде преустановена 

експлоатацията му. В тази връзка същото е почистено, уплътнено и освободено от 

генерираните битови отпадъци, като остава да се използва единствено за строителни и 

биоразградими отпадъци (съгласно Заповед № 629/16.11.2010 г. на кмета на общината). 

Депото подлага под риск качеството на водите на повърхностно водно тяло BG1OG307R013 

р.Огоста;  
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- Дифузни източници от промишлеността - инсталацията за интензивно отглеждане на 

птици, "Яйца и птици" АД, гр.Мизия - няма изградени съоръжения за пречистване на 

отпадъчните води, но при затварянето на 6-ти стари халета с неуголемени клетки (през 2012 

год.) не се отделят вече големи количества отпадни води, които не се изливат в лагуните. 

Това от своя страна вече не подлага на риск от замърсяване повърхностно водно тяло 

BG1OG307R013 р.Огоста.  

 

Заключение  
Може да се обобщи, че качеството на повърхностните води на територията на община Мизия 

се характеризира с умерено до лошо екологично и химично състояние (за р. Огоста и р. 

Скът), което е обусловено от липсата на достатъчно пречиствателни станции на води по 

цялата дължина на реките, както и наличието на интензивно земеделие в териториите на 

речната им мрежа. Към момента на територията на общината има изградена единствено 

пречиствателна станция за отпадъчни води на р. Скът при с. Крушовица. 

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят и следните изводи: 

1. Създава се риск от наводнения, поради климатичните, ландшафтните и антропогенните 

фактори във водосбора на р. Скът.  

2. Наличието на наноси по дъното и бреговете на р.Скът ограничава нейния отток; 

3. Влошено качество на водите на р. Скът, р. Огоста поради липса на Пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ПСОВ), предпоставка за еутрофикация (цъвтеж на водата). 

 

1.2. Подземни води 

   Втората група води, формиращи хидропотенциала на област Враца, е групата на 

подземните води. Факторите обуславящи характера на подземните води са от различно 

естество: географски - климат, релеф, почвена и растителна обвивка; геоложки и 

хидрогеоложки - състав на скалите, тектонски строеж; антропогенни - резултат от човешката 

дейност. Съгласно хидрогеоложката подялба на Р България гр. Мизия е разположен в 

Мизийския хидрогеоложки район, който принадлежи на Мизийската платформа. В 

разнообразните литостратиграфски единици, изграждащи района, са формирани карстови и 

порови, напорни и безнапорни подземни води, групирани в три слоя:  

слой 1 Неоген – Кватернер, слой 2 Неоген и слой 3 Неоген – Сармат.  

Съгласно плана за управление на БДУВДР 2010-2015 г. на територията на община Мизия 

попадат шест подземни водни тела: 

                                                                                                                           Таблица 1.14 

 

№ Име на водното тяло Локация 

Обща площ на 

водното тяло 

ha 

Код на подземното 

водно тяло 

1 
Порови води в 

Кватернера 
р. Огоста 25 046 BG1G0000Qal015 

2 
Порови води в 

Кватернера 

Козлодуйска 

низина 
3 934 BG1G0000Qal005 

3 
Порови води в 

Кватернера 

между реките 

Лом и Искър 
288 792 BG1G0000Qal023 

4 
Порови води в 

Кватернера 
р. Скът 10 980 BG1G0000Qal016 

5 Порови води в Неогена 

Ломско 

Плевенска 

депресия 

306 604,97 BG1G00000N2034 
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6 

Карстови води в 

Ломско-Плевенската 

депресия 

Ломско 

Плевенската 

депресия 

306 605 BG1G00N1bp0036 

 

Карта на разпространението на подземни водни тела с нанесени пунктове за 

мониторинг 

 

 
 

Води в алувиалните отложения  
Тези отложения имат неголямо площно разпространение, но в тях са натрупани големи 

количества пресни подземни води с важно практическо значение.  

Това са алувиалните отложения на р. Дунав и нейните десни притоци.  

 

Подземни води в алувиалните отложения на река Дунав  

Алувиалните отложения на р. Дунав са натрупани в стари меандри на реката и изграждат 

крайдунавските низини.  

В тях са формирани водоносни хоризонти с ненапорна или полунапорна вода.  

Подземните води имат хидравлична връзка с реката, което се отразява на режима и на 

подхранването им.  

 

Тук може да бъде отнесено подземно водно тяло BG1G0000Qal005 - Порови води в 

Кватернера - Козлодуйска низина от слой 1 Неоген-Кватернер  
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Подземно водно тяло BG1G0000Qal005 - Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина 

 

Подземно водно тяло “Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина“ с код 

BG1G0000Qal005 е формирано в алувиални образувания на заливната и незаливната тераса 

на р. Дунав в Козлодуйската низина, които в нейната източна част се смесват с алувия в 

приустовия участък на р. Огоста. ПВТ е с дължина 14 km покрай Дунавския бряг, широчина 

от 1,0 до 3,5 km и площ 39 km2 . Разкритата му площ без населени места е 37 km2. Според 

хидравличните условия по горнището подземното водно тяло се разграничава като 

безнапорен до полунапорен водоносен хоризонт. Подхранването му е от площна 

инфилтрация на валежи, от запад - от р. Дунав при високи водни стоежи в нея, от юг - от 

повърхностните води, стичащи се по ската и от подземните води в подльосовите чакали 

(ПВТ BG1G0000Qрl023), в дълбочина - от ПВТ BG1G0000N2034 в контактните зони с 

пясъчните пластове на Брусарската и Арчарската свита. Дренирането му се осъществява чрез 

отток в дренажните канали и към р. Дунав при ниски водни стоежи, както и от водовземни 

съоръжения (тръбни и шахтови кладенци). Подземното водно тяло се характеризира със 

средна дебелина 13 m и хидрогеоложки параметри: проводимост 1155 m2 /d и коефициент на 

филтрация 89 m/d. Защитното действие на покривните пластове е разпределено 0 % 

благоприятно, 10 % средно и 90 % лошо.  

 

Обща характеристика на ПВТ BG1G0000Qal005 - Порови води в Кватернера - Козлодуйска 

низина 

                                                                                                                                  Таблица 1.15 
 

Тип на ПВТ 

 

Характеристика 

на покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване 

 

 

Литоложки 

строеж на 

ПВТ 

 

Средна 

дебелина 

на ПВТ, 

m 

 

Средна 

водопроводимост, 

m2/d 

 

Среден 

коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

 

Защитно 

действие на 

покривните 

пластове 

Безнапорен песъчливи 

глини и 

глини 

Чакъли и 

пясъци и 

глини и 

песъчливи 

глини 

13.0 1 155 89 Лошо 
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 Подземно водно тяло с име “Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина“ и код 

BG1G0000Qal005, съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW0000Qal005. Понастоящем 

количественият статус на ПВТ е лош. Химичното състоянието на ПВТ е добро, а на зоната за 

защита – лошо. Специфичната екологична цел за ПВТ е “Запазване на доброто състояние 

на подземните води“. 

 

Подземни води в алувиалните отложения на реките, които се вливат в р. Дунав  

Долните десни притоци на р. Дунав в ниската си част са изпълнени с алувиални отложения, 

в които са натрупани големи количества прясна подземна вода. Алувиалните отложения 

изграждат ниските заливни и незаливни тераси на реките и съвременните речни корита са 

врязани в долния чакълесто-песъчлив пласт. По този начин се осъществява хидравлична 

връзка със съответния повърхностен воден обект. Алувиалните отложения на реките залягат 

върху скали, които са разнообразни в литоложко отношение и имат различна възраст и 

водоносност. Връзката на алувиалните отложения с по-старите скали играе съществена роля 

в баланса на водите в алувия и формирането на химичния им състав  

Тук могат да бъдат отнесени подземни водни тела BG1G0000Qal016 - Порови води в 

Кватернера - р. Скът и BG1G0000Qal015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста от слой 

1 Неоген-Кватернер  

 
 

 

Подземно водно тяло BG1G0000Qal016 - Порови води в Кватернера - р. Скът 

 

Подземно водно тяло “Порови води в Кватернера – р. Скът” с код BG1G0000Qal016 

представлява безнапорен водоносен хоризонт в алувиалните образувания на русловата и 

заливната тераса на р. Скът. Състои се от силно пропусклив песъчливо - чакълест пласт в 

основата със средна дебелина около 7,0 m и слабо пропусклив пласт от песъчливи и 

прахово-песъчливи глини над него със средна деблина окло 4,0 m. Подхранването му се 

осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи, поливни води, от р. Скът при високи 

водни стоежи в нея и чрез просмукване от отдолу лежащия подземен воден обект във 

Фуренската свита. Дренира се в реката при ниски водни стоежи, както и чрез водовземни 

съоръжения – тръбни кладенци и герани в гр. Мизия и други селища в района.  



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        43 

 

Режимът на подземните води е твърде непостоянен. Обусловен е предимно от отсъствието и 

различната интензивност на валежите през отделни периоди и от значителните колебания на 

водното ниво в р. Скът. Статичното ниво на водата е в пряка връзка с това в реката. При 

ниски водни стоежи в нея водното ниво се установява на дълбочина от 0,60-1,20 m до 3,0-5,0 

m. При високи водни стоежи се покачва и водонасища глинестият масив почти до нивото на 

уличните платна в ниската градска част. Водното ниво в склона покрай р. Скът се 

установява на различна дълбочина в диапазона от 5,30 m до повече от 15 m.  

Подземното водно тяло се характеризира с дебелина 6,5 m и в допълнение със следните 

хидрогеоложки параметри, а именно: проводимост 317,5 m2 /d и коефициент на филтрация 

49 m/d. Защитното действие на покривните пластове е разпределено 0 % благоприятно, 10 % 

средно и 90 % лошо. 

 
 

Подземно водно тяло BG1G0000Qal015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста 

 

Терасните отложения на р.Огоста са с широчина от 1 до 3 km и на север преминава в 

дунавската тераса на Козлодуйската низина. Те формират подземното водно тяло 

BG1G0000Qal015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста Алувиалните отложения имат 

двуслоен строеж.  

Състоят се от долен, чакълесто-песъчлив пласт с дебелина 2 – 7 m и горен глинесто-

песъчлив слой с ниска проницаемост. Средната проводимост на чакълесто-песъчливият 

характеризира като силно водоносен.  

Чрез единични сондажни кладенци са добивани дебити от Q = 3.5 до 24 l/s. Подхранването 

се осъществява вследствие инфилтрация на валежни и поливни води, от р.Огоста при високи 

води, както и страничен приток от отдолу лежащи водоносни хоризонти. Дренирането е в 

реката при ниски водни стоежи, както и от кладенци и сондажи използвани за различни 

видове водоснабдявания.  

Режимът на подземните води е пряко свързан главно с колебанията на водните нива на и от 

реката твърде непостоянен. Обусловен е предимно от отсъствието и различната 

интензивност на валежите през отделни периоди и от значителните колебания на водното 

ниво в р. Скът.  

Статичното ниво на водата е в пряка връзка с това в реката и дълбочината му се изменя в 

широки граници в зависимост от релефните особености отстоянието на реката. То е под 1 m 

в обсега на ниската заливна тераса и достига да няколко метра в близост до оградните 

склонове.  

Обща характеристика на водните тела е представена в Таблица 1.16 по-долу.  
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Таблица 1.16 Обща характеристика на ПВТ BG1G0000Qal016 - Порови води в  

Кватернера - р. Скът и BG1G0000Qal015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста 

 

Тип на ПВТ 

Характеристика 

на покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване 

Литоложки 

строеж на 

ПВТ 

Средна 

дебелина 

на ПВТ, 

m 

Средна 

водопроводимост, 

m2/d 

Среден 

коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Защитно 

действие на 

покривните 

пластове 

BG1G0000Qal016 - Порови води в Кватернера - р. Скът 

 

Безнапорен 

Песъчливо 

глинести 

отложения 

чакъли и 

пясъци 
6.5 317.5 49 Лошо 

BG1G0000Qal015 - Порови води в Кватернера - р. Огоста 
 

Безнапорен 

песъчливи 

глини, глини и 

глинести 

пясъци 

чакъли и 

пясъци 
8.0 915 114 Лошо 

 

Подземно водно тяло с име “Порови води в Кватернера – р.Огоста“ и код BG1G0000QAL015  

съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119 от Закона за водите, е определено като зона за 

защита на питейни води с код BG1DGW0000Qa1015. Понастоящем количественият статус 

на ПВТ е добро. Химичното състоянието на ПВТ и зоната за защита е добро. Специфичната 

екологична цел за ПВТ е “Запазване на доброто състояние на подземните води“.  

Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера – р.Скът“ и код BG1G0000QAL016, 

съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119 от Закона за водите, е определено като зона за 

защита на питейни води с код BG1DGW0000Qa1015. Понастоящем количественият статус 

на ПВТ е добро. Химичното състоянието на ПВТ и зоната за защита е добро. Специфичната 

екологична цел за ПВТ е “Запазване на доброто състояние на подземните води“. 

 

Подземни води в Плиоплейстоцена  

Плиоплейстоценските отложения се намират в междуречните масиви на реките в Мизийския 

хидрогеоложки регион, като най-добре са представени в Ломско-Плевенската депресия. 

Подложката на плиоплейстоценските отложения е представена от разнородни по литоложки 

състав и възраст скали – разнокъсови чакъли с песъчливо-глинест запълнител, на места с 

прослойки от пясъци и чакълесто-песъчливи отложения. Дебелината както на 

плиоплейстоценските чакъли, така и на чисто плейстоценските чакъли се изменя от 0,5 до 5 

м. Подземните води се подхранват основно за сметка на инфилтрацията от валежите, а се 

дренират от малките реки и долове, които се врязват до основата на водоносните скали.  

Тук може да бъде отнесено подземно водно тяло BG1G0000Qpl023 - Порови води в 

Кватернера - между реките Лом и Искър от слой 1 Неоген - Кватернер  
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BG1G0000Qpl023 - Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър 

 

Подземно водно тяло “Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код 

BG1G0000Qрl023 е обособено в основата на еоличните образувания в междуречните масиви 

на реките Лом-Цибрица, Цибрица-Огоста и Огоста-Искър.  

Подземното водно тяло се състои от безнапорни подземни потоци, посоката на движение на 

които се обуславя от речно-овражната мрежа. Статичното ниво на подземните води се 

установява в льосовите еолични образувания на различна дълбочина. Подхранването на 

подземното водно тяло е от атмосферни валежи през зоната на аерация, а дренирането се 

осъществява от низходящи извори с дебит от 0,5 до 5,0 l/s, които дават началото на почти 

всички долове в платото “Златията”, както и от водовземни съоръжения (предимно шахтови 

кладенци) за задоволяване на собствени потребности на населението. Подземното водно 

тяло се характеризира с дебелина 25 m и със средни хидрогеоложки параметри: проводимост 

13 m2 /d и коефициент на филтрация 2,0 m/d. Защитното действие на покривните пластове е 

разпределено 30 % благоприятно, 70 % средно и 0 % лошо. Площта на ПВТ e 2890 km2 , на 

разкритата площ без населени места – 2807 km2. 

Обща характеристика на същото е представена в Таблица 1.17 по-долу.  

 

Таблица 1.17 Обща характеристика на ПВТ BG1G0000Qpl023 - Порови води в  

Кватернера - между реките Лом и Искър 

 

Тип на 

ПВТ 

Характеристика 

на покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване 

Литоложки 

строеж на ПВТ 

Средна 

дебелина 

на ПВТ, 

m 

Средна 

водопроводи

мост, 

m2/d 

Среден 

коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Защитно 

действие на 

покривните 

пластове 

Безнапорен 
льосови 

отложения 

разнокъсови 

чакъли с 

песъчливо 

глинест 

запълнител на 

места с 

прослойки от 

пясъци 

25.0 13 2 Средно 

 

Подземно водно тяло с име “Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” и код 

BG1G0000Qal023, съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW0000Qal023. Понастоящем 
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количественият статус на ПВТ е добър. Химичното състоянието на ПВТ и на зоната за 

защита е добро. Специфичната екологична цел за ПВТ е “Запазване на доброто състояние на 

подземните води”.  

Подземни води в Плиоцена  

Плиоценските отложения са разпространени в Ломско-Плевенската депресия и северната 

част на Северобългарското издигане (Русе – Силистра), като образуват отделни басейни. 

Плиоценът е представен от четирите си етажа – меот, понт, дак и левант.  

 

В Ломско-Плевенската депресия меотът и понта имат голямо разпространение и мощност, 

варираща в широки граници от 30 до 100 m. Представени са от песъчливи глини и пясъци, 

като преобладават пясъците. Дакът има малка площ на разпространение или почти липсва. 

Представен е от глини и въглищни пластове, което влошава качествата на акумулираните в 

него подземни води. Левантът е с широко разпространение и е представен от песъчливи 

глини, чакъли и пясъци, като на места лежи трансгресивно върху сармата. Водоносни в 

плиоцена са пясъците на горен меот и горен понт.  

Тук може да бъде отнесено подземно водно тяло ВG1G00000N2034 - Порови води в 

Неогена - Ломско-Плевенска депресия от слой 2 Неоген. 

 

 
 

ВG1G00000N2034 - Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия 

 

Подземно водно тяло “Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код 

BG1G00000N2034 се състои от два слоя - горен и долен. Горният слабо пропусклив слой е 

формиран в седиментите на Брусарската свита, изградена от глина в алтернация с песъчлива 

глина, глинест пясък и пясък.  

Горният (слабо пропусклив) слой е формиран в седиментите на Брусарската свита, изградена 

от глина в алтернация с песъчлива глина, глинест пясък и пясък. 

Подхранването му се осъществява от инфилтрация на валежни и повърхностни води, а 

дренирането е в речно - овражната мрежа, в чакълесто-песъчливите образувания на 

Козлодуйската низина (ПВТ BG1G0000Qal005) и чрез водовземни съоръжения. Подземният 

поток е насочен от юг - югоизток на север - северозапад към р. Дунав. Горният слой на 

подземното водно тяло се характеризира с дебелина 70 m и средни хидрогеоложки 

параметри: проводимост 140 m2/d и коефициент на филтрация 2,0 m/d. Защитното действие 

на покривните пластове е разпределено 0 % благоприятно, 10 % средно и 90 % лошо.  

Долният слой е формиран в Арчарската свита, изградена от дребно до среднозърнести, на 

места и грубозърнести пясъци с маломощни глинести прослойки.  
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Подхранването се осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи, от повърхностни и 

поливни води. Между селата Арчар, Добри дол и Сливата на запад и между гр. Козлодуй и с. 

Хърлец на изток водоносните пясъци на Арчарската свита пресичат р. Дунав под 

алувиалните образувания в Арчар-Орсойската и Козлодуйската низина.  

В тези ивици водоносният хоризонт се дренира в р. Дунав чрез осъществената пряка 

хидравлична връзка с подземно водно тяло “Порови води в Кватернера-Арчар-Орсойска 

низина” с код BG1G0000Qal003 на запад и с подземно водно тяло “Порови води в 

Кватернера-Козлодуйска низина” с код BG1G0000Qal005 на изток.  

Подземният поток е с генерална посока на север-североизток. Горният слой на подземното 

водно тяло се характеризира с дебелина 100 m и средни хидрогеоложки параметри: 

проводимост 2500 m2/d и коефициент на филтрация 25 m/d. Защитното действие на 

покривните пластове е разпределено 95 % благоприятно, 5 % средно и 0 % лошо.  

Площта на ПВТ BG1G00000N2034 e 3065 km2, на разкритата площ без населени места - 677 

km2.  

Обща характеристика на същото е представена в Таблица 1.18 по-долу 

 

Тип на 

ПВТ 

Характеристика 

на покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване 

Литоложки 

строеж на ПВТ 

Средна 

дебелин

а на 

ПВТ, 

m 

Средна 

водопроводи

мост, 

m2/d 

Среден 

коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Защитно 

действие на 

покривните 

пластове 

Б
ез

н
ап

о
р
ен

 

песъчливи 

глини и льос 

горен слой 

сивозеленикави 

глини, 

песъчливи глини 

и глинести 

пясъци в 

алтернация ; с 

маломощни 

въглищни лещи 

70.0 140 2 Лошо 

н
ап

о
р
ен

 

 

долен слой 

отгоре са 

разположени 

глини 

(водоупор), под 

тях следват 

разнозърнести 

пясъци 

(водонос) с 

маломощни 

глинести 

прослойки 

100.0 2 500 25 
Благоприят

но 

 

Подземно водно тяло с име “Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия“ и код 

BG1G00000N2034, съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW00000N2034, от която се 

извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³/d или служат 

за водоснабдяване на повече от 50 човека, а по Заповед № 930/25.10.2010 г - като замърсено 

или застрашено от замърсяване с нитрати (частично се припокрива със нитратно уязвимата 

зона). Понастоящем количественият статус на ПВТ е добър. Химичното състоянието на ПВТ 

е лошо, на зоната за защита - добро.  
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Карстови води  

Карстовите води в Мизийския хидрогеоложки регион са привързани към карбонатните 

отложения на сармата, сенона, апта, барема, валанжа, горна юра и средния триас.  

Тези отложения са в различна степен литифицирани и различно окарстени, поради което се 

отличават и по своята водоносност.  

Водоносните хоризонти на сармата, апта, барема, валанжа и горната юра имат по-голямо 

практическо значение. В зависимост от положението им са се формирали ненапорни и 

напорни води.  

Голямата водопоглъщаща и водопровеждаща способност на окарстените карбонатни скали 

спомага за рязкото намаляване на повърхностния отток в някои части от региона или за 

неговото отсъствие.  

Подземната вода се подхранва главно за сметка на валежните води, а се дренира от 

хидрографската мрежа на реките, по чиито склонове и долини се явяват голям брой 

низходящи извори.  

 

Тук може да бъде отнесено подземно водно тяло BG1G00N1bp0036 - Карстови води в 

Ломско-Плевенската депресия от слой 3 Неоген-Сармат. 

 

 
 

BG1G00N1bp0036 - Карстови води в Ломско-Плевенската депресия 

 

Водно тяло “Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” с код BG1G00N1bp1036 е 

изградено е от напукани и окарстени варовици.  

Покрито е от льосови образувания в разкритите части и заляга върху глини, пясъци и 

пясъчници с варовити прослойки. Подхранването му е предимно от инфилтрация на валежи.  

Дренира се от речно-овражната мрежа под формата на концентрирани и разсеяни извори и 

чрез водовземни съоръжения.  

Средната дебелина на водоносния колектор е 250 m. Филтрационните му параметри се 

изразяват със среден коефициент на филтрация 2,5 m/d и средна проводимост 630 m2/d. 

Защитното действие на покривните пластове е разпределено 95 % благоприятно, 5 % средно 

и 0 % лошо.  

Обща характеристика на същото е представена в Таблица 1.19 по-долу.  

 

Таблица 1.19 Обща характеристика на ПВТ BG1G00N1bp0036 - Карстови води в  

Ломско-Плевенската депресия 
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Тип на 

ПВТ 

Характеристика 

на покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване 

Литоложки 

строеж на 

ПВТ 

Средна 

дебелина 

на ПВТ, 

m 

Средна 

водопроводимост, 

m2/d 

Среден 

коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Защитно 

действие на 

покривните 

пластове 

Напорен 

льосови 

отложения 

разкритите 

части 

Западна и 

централна 

част - 

варовици, 

шуплести, 

напукани и 

окарстени; 

Източна 

част -

варовити 

пясъчници 

и пясъци 

250.0 630 2.5 Благоприятно 

 

Подземно водно тяло с име “Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и код 

BG1G00N1ВР0036, съгласно директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, 

е определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW00000N2034. 

Понастоящем количественият статус на ПВТ е добър. Химичното състоянието и състоянието 

на зоната за защита на водите – лошо. Специфичната екологична цел за ПВТ е “Запазване на 

доброто състояние на подземните води”.  

 

Мониторинг на подземните води  
Съгласно чл. 169, ал (2) от Закона за водите, Мониторингът на водите се извършва по 

одобрени от министъра на околната среда и водите програми, разработени от басейновите 

дирекции в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики.  

Пунктове за оперативен мониторинг са поставени в онези водни тела, които са в лошо 

състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. Мониторинговите 

пунктове са определени след оценка на натоварването, натиска и въздействието от 

антропоненна дейност върху водните тела. На територията на община Мизия попадат два 

пункта за мониторинг на подземните водните тела (ПВТ) (Програма за количествен 

мониторинг на подземните водните тела на територията на БДДР за 2013 г.):  

На територията на общината не попадат пунктове за мониторинг на химичното състояние от 

националната програма за наблюдение на подземни води.  

На територията на общината попадат два пункта за мониторинг на количественото 

състояние на подземно водно тяло с код BG1G0000Qal016 от националната програма в 

изпълнение на Заповед №РД-182/26.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите.  

 

Пунктовете са: 

  

 

 

 

Тяхното местоположение може да бъде видяно на Фигура 4-15 по-горе.  

Горецитираните пунктове съгласно чл.104 т.1 от Наредба №1 от 11 април 2011 г. за 

мониторинг на водите се наблюдават от НИМХ.  
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Количественото състояние на подземните води в района на общината е “добро“. 

Наблюдава се “лошо химично състояние“ на порови води в Неогена – Ломско-Плевенска 

депресия и на карстови води в Ломско-Плевенската депресия. Замърсяването е в следствие 

на интензивното земеделие, битово-фекалните отпадъчни води, промишлените и 

личните животновъдни стопанства (амоняк, нитрати, нитрити от торенето и хлориди и 

тежки метали от пестицидите).  

Важно е да се отбележи, че,1 при обилни валежи, чрез инфилтрация през почвения слой, се 

повишават концентрациите на нитрати, нитрити и фосфати в подземните води. 

Повишени стойности на тези показатели са отчетени в мониторингови пунктове в телата с 

код: BG1G00000N2034.  

 

4.1.3.3 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – Уязвими и 

чувствителни зони на територията на общината  

Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) 

представляват зони за защита на водите. БДДР води регистър на тези зони, съгласно което са 

обявени като такива.  

 

Уязвими зони  
Територията на цялата община Мизия попада в нитратно уязвимата зона 40. Уязвимите зони 

се определят съгласно изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на 

водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Целта на тази наредба е да 

намали замърсяването на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски 

източници, и/или да предотврати по-нататъшно замърсяване. 

Съгласно Приложение 2 към Заповед № РД 930/25.10.2010 г. са замърсени или са 

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници следните ПВТ:  

 

– р. Скът);  

– р. Огоста);  

 – Ломско-Плевенска депресия); 

 – Плевенската депресия).  

 

Чувствителни зони  
Водоприемниците (р. Скът и р. Бързина) на община Мизия попадат в чувствителна зона.  

Понятието “чувствителни зони“ е термин от Директива 91/271/ЕЕС, характеризиращ даден 

водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация, а 

именно - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с 

ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва 

нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на 

качеството на водите.  

Съгласно действащата към момента Заповед № РД 970/28.07.2003 г. чувствителните зони в 

повърхностните водни обекти в ДРБУ са: “с начало р. Дунав, от границата при с. Ново село 

и край р. Дунав, до границата при гр. Силистра”, както и “Всички водни обекти във 

водосбора на р. Дунав на територията на Р България”.  

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона, отпадъчните води от 

всички агломерации 41 с над 10 000 еквивалентни жители 42, които се заустват в него, 

следва да бъдат предмет на допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните 

елементи азот и фосфор до определените в разрешителното за заустване индивидуални 

емисионни ограничения.  
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По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели 

подобряване в неговото състояние.  

В община Мизия липсва канализационна мрежа. Общината е агломерация, характеризираща 

се с 5 000 е.ж. и не отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г., а именно:  

 

Всички агломерации с повече от 2 000 ЕЖ следва в определен срок да изградят 

централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води 

и да осигурят биологично им пречистване. 

 

Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото 

пречистване за Р България са заложени в Договора за присъединяване към Европейския 

съюз: за агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ срокът е бил до 31.12.2014 г.  

 

Управление на риска от наводнения  
В Дунавският район за басейново управление на основание чл. 146г от Закона за водите са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед №88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР. Същите са утвърдени със Заповед 

№РДД 744/01.10.2013 г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани 

в три степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната 

среда и културно-историческото наследство, а именно: нисък, среден и висок. Утвърдените 

РЗПРН съдържат само районите със степен на риск “висок” и “среден”.  

РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187, ал. 2, т. 6 от ЗВ.  

На територията на община Мизия попада район със значителен потенциален риск от 

наводнения, а именно районът “р. Огоста при гр. Мизия” с код BG1_APSFR_OG_011, който 

обхваща долното поречие на р. Огоста от с. Гложене до устието, както и поречието на 

притока ѝ р. Скът от землището на с. Крушовица до землището на гр. Мизия и е с дължина 

33,9 km. Районът е оценен с висок риск от наводнения (виж Фигурата по-горе и Графично 

приложение 3 – Карта на територии с причинени щети и риск от наводнения).  

Детайлно описание на резултатите от изготвения анализ на причините за наводнението в 

гр. Мизия от август 2014 г. е представен по-горе в настоящата разработка – т. 3.2.2, 

касаеща съществуващото състояние на критичната и хидротехническата инфраструктура на 

община Мизия. 

Главния фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните води е 

антропогенната дейност. По-често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк, нитрати, 

нитрити, хлориди, метали.  

Основните източници на замърсяване на подземните води са замърсените повърхностни 

води и особено при напояване с тях, наторяване с изкуствени торове, използване на 

пестициди за растителна защита, непречистените битово - фекални води и водите от 

животновъдните ферми.  

Подземните води в района на Общината са представени от неогенски водоносни хоризонти и 

са основен източник на питейна вода за населението. 

За контрол на подземните води има изградени 11 пункта на територията на всички общини 

от областта. Те също са част от НАСЕМ и контролират показателите водно ниво, 

температура, рН, разтворим кислород, електропроводимост, калций, магнезий, натрий, 

калий, желязо, манган, хлориди, сулфати, фосфати, амониев, нитратен и нитритен азот. 

Според Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води 

състоянието на същите в Област Враца е добро и лошо. Другите възможни варианти според 

наредбата са много лошо и отлично. 
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 На територията на община Мизия, към момента има изградена канализационна, мрежа, 

довеждащ колектор и ПСОВ в с. Крушовица.  

 На територията на гр. Мизия няма изградена градска канализационна мрежа и ПСОВ, 

което допринася за замърсяването с биогенни елементи, тъй като водите от домакинствата се 

заустват директно в попивни ями или в р. Скът. 

 

Изводи:  Подземните води са в добро състояние в 

 СЛОЙ 1 НЕОГЕН –КВАТЕРНЕР 

 и лошо химично състояние по показател нитрати  

СЛОЙ 2 НЕОГЕН и СЛОЙ 3 НЕОГЕН-САРМАТ 

 

2. Питейни води. Водоснабдяване. Водопроводна мрежа.Пречиствателни станции 

за питейни води /ПСПВ/. 

 

Водоснабдяването на територията на община Мизия се осъществяват от “ВиК” Враца, 

водоизточниците са общо 13 и има 7 помпени станции. Дължината на водопроводната 

мрежа е съответно: 49 886 м. външна и 107 300м. вътрешна. Водопроводните тръби са 

етернитови и имат доказано карценогенно действие върху организма на човека.  

Община Мизия изпитва затруднения със снабдяването на населението с питейна вода 

през летните периоди до високите части на населените места.  

 Качеството на питейните води се изследва, както от В и К гр.Враца, така и от РЗИ 

гр.Враца. Пробонабирането се извършва от определени контролни пунктове в населените 

места, утвърдени съвместно с РЗИ гр.Враца. Съкратени химични анализи се извършват 

всяко тримесечие, а пълен химичен анализ – един път годишно. Микробиологични анализи 

се извършват ежемесечно. 

 За гр.Мизия има три броя кладенци с издадени разрешителни от Басейнова дирекция 

гр.Плевен за водовземане за питейно-битово водоснабдяване. С издадени разрешителни за 

промишлени цели са четири броя кладенци на територията на “Завод за хартия”АД  и един 

брой на “Дал”ООД . 

 При осъществения контрол са установени превишения основно по показателите 

“нитрати” и  “желязо”, което е тенденция и от предходните години. 

 Предвид случаите на регистрирани отклонения, поради хидрогеоложки особености или 

чести аварии, поради остаряла водопреносна мрежа е необходимо изграждането на 

пречиствателна станция за питейни води, което ще допринесе за понижаване на 

количеството на мангана в питейната вода до пределно допустимата концентрация на 

замърсителя и до повишаване на качеството на водата за питейно битови нужди. 

 Реконструкцията на водопроводната мрежа в гр. Мизия и останалите населени места на 

бщината ще доведе до постоянно и нормално водоснабдяване на всички жилищни квартали 

и най-вече на тези, разположени във високите части на града, в които през летните месеци не 

достига вода за питейно-битови нужди.  

 Подмяната на водопроводните тръби ще има огромен ефект за премахване на здравния 

риск за населението, тъй като старите тръби, които са етернитови имат доказано 

карценогенно въздействие върху организма. Ще се намалят също и загубите на питейна 

вода, които са около 30% в момента.   

 

През 2013 г. и 2014 г. община Мизия успешно реализира следните проекти: 
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Таблица 1.20 

 

 

Изводи:   

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Водопроводните тръби са етернитови и имат доказано карценогенно действие върху 

организма на човека; 

2. Влошено качество на питейната вода, поради липсата на Пречиствателни станции за 

питейни  води /ПСПВ/, наличие на Ешерихия коли, Колиформи; 

3. Загуба на питейна вода 

  

3. Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на 

канализационната система  в населените места. Пречиствателни станции за 

отпадни води /ПСОВ/. 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 
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ИЗТОЧНИЦИ 

НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

1 

“Подмяна на водопроводна мрежа  и 

възстановяване на пътна настилка по ул. 

“28-ми април” и ул. “Иван Вазов”, с. 

Липница 

с. Липница 
община 

Мизия 
приключен 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

2007-2013 г., 

мярка 321 

“Основни услуги 

за населението и 

икономиката в 

селските 

райони”. 

2 

“Подмяна на съществуваща 

водопроводната мрежа, изграждане на нова 

канализационна мрежа и възстановяване на 

пътната настилка в с. Крушовица, Община 

Мизия – етап I  Ново село, включва гл. кл.1 

, гл. кл.2 и гл. кл. 1 – Старо село”  

“Подмяна на съществуваща 

водопроводната мрежа , изграждане на нова 

канализационна мрежа и възстановяване на 

пътната настилка в с. Крушовица, Община 

Мизия – етап II Старо село, включва гл. кл. 

II с второстепенни клонове (водопроводна 

мрежа) 1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 и 

второстепенни клонове (канализационна 

мрежа) кл. 3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7” и 

изграждане на ПСОВ 

с. 

Крушовица 

община 

Мизия 

в процес на 

изпълнение 

321 “Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

райони”, по 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

2007-2013 
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Общинският център гр.Мизия има частично изградена канализационна система за 

битово - отпадъчни води - ж. к. “Лазар Драганов” (със старо наименование ж.к. на бившия 

“КЦХ - Мизия”) и за концентрирани отпадъчни води (хартиена промишленост), които са 

заустени без пречистване в р. Скът чрез същестуващ главен колектор. Тази схема поставя 

жителите на града на влиянието на силни неприятни миризми и причинява допълнителна 

ерозия на почвата, повишава здравният риск за населението на града, имайки предвид 

плитките подпочвени води характерни за района. От друга страна се замърсява река Скът. 

Пречи се на развитието на флората и фауната, а наличието на наноси по дъното и бреговете, 

ограничават речния отток. Всичко това обуславя спешното изграждане на ПСОВ с цел 

пречистване на заустените  битово- фекални и производствени води с оглед опазване на 

природната среда и човешко здраве.   

Общината администрация е предприела първите стъпки за решаване на проблема: 

- разработено е прединвестиционно проучване за обект “Изграждане на ПСОВ, 

канализационна мрежа и съпътстващата я водопроводна мрежа на територията на гр. 

Мизия”;  

- с Решение № 53/17.02.2012 г.на ОбС - Мизия обектът е обявен с първостепенно 

значение и е включен като ключов в Областната стратетия за развитие на област Враца и 

Общинския план за развитие на Община Мизия; 

- закупен е отредения в ПИП имот за изграждане на ПСОВ и е променен статута на 

земята  от НТП “нива” на НТП “за ПСОВ”; 

- предстои възлагане на идейно проектиране, но поради ограничения си бюджет, 

общината не може да реализира така важния за населението инфраструктурен проект.  

В с. Крушовица по ПРСР се изгражда ПСОВ и битова канализация (по ул. 

“П.Цветанов”, ул. “М.Костадинов”, ул. “Ген.Скобелев”, ул. “Ц.Николов”, ул. “Асен” и ул. 

“Паисий”).  

Останалите населени места от общината  нямат канализация. 

Необходимо е изграждане на канализация и ПСОВ в административния център и 

останалите населени места. 

 

 Изводи:  

  

o В гр.Мизия няма градска канализационна мрежа, което излага жителите на 

повишен здравен риск и неприятни миризми; 

o Канализацията на Жилищните блокове и тази на домакинствата покрай река 

Скът е заустена директно в реката,което води до замърсяване на водите й и 

пречи на развитието на флората и фауната; 

o Влошено качество на водите на р. Скът, поради липса на Пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ПСОВ), предпоставка за еутрофикация /цъвтеж на 

водата/. 

 

4. Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух/ КАВ/. 

 

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. Неорганизираното замърсяване с прах в населените места от 

общината е резултат от нивото на благоустрояване и почистване, като е под допустимите 
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норми за качество на атмосферния въздух и се наблюдава главно през летния сезон и сухите 

дни.  

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.  

 

5. Емисии  

  

Емисии от навигацията по р. Дунав  

Северната границата на Община Мизия е река Дунав с дължина 1.2 километра по 

протежение на реката.  

Навигацията по реката (национален и интернационален речен трафик) е източник на емисии 

от корабните двигатели. Емисиите в атмосферния въздух от дизеловите двигатели (с 

компресорно запалване) по вътрешни водни пътища (IWW) се оценяват по индекси, 

определени в MARPOL 73/78, Приложение VI, където емисиите за даден замърсител зависят 

от категориите двигател (работен обем на цилиндъра) и др.  

Оценката на емисиите във въздуха трябва да се базира на информация за речния трафик 

(брой и вид преминали кораби) в българският участък от реката с дължина 472 km (от 

устието на река Тимок km 845.650 до km374.100 при гр. Силистра), публикувани в 

ЕВРОСТАТ, където общият обем на стоките (в тона), превозвани годишно по вътрешни 

водни пътища, както и националните, международните или транзитните превози са дадени 

във формат на "тон-km" (Tkm) по протежение на целия български участък на р. Дунав.  

Като цяло емисиите от навигацията по Дунава са много ниски, а делът им за 1.2 

километровия участък на община Мизия ще е пренебрежим – само 0.3%.  

 

Емисии от трафика по републиканските пътища  

През територията на община Мизия не преминават трасета на автомагистрали и 

първокласни пътища. Основното транспортно обслужване на общината се осигурява от 

второкласен път II-11 Лом–Kозлодуй–Мизия–Оряхово, който осъществява връзката с 

ферибота в гр. Оряхово и второкласен път II-15 Враца–Борован–Мизия–Сараево–Оряхово, 

който осъществява връзката с областния център Враца със здравни и учебни заведения 

основно в гр. Враца. Единственият третокласен път в община Мизия е III-1503 в частта му от 

с. Софрониево до път II-15 за Мизия.  

За определяне на газовите емисии от автомобилното движение в общината е анализирана 

информацията за прогнозния трафик (средно-денонощна годишна интензивност) за 2020 г., 

определена от Институт по пътища и мостове към АПИ33 в допълнителни преброителни 

пунктове (ДПП) 497 и 498 по второкласния път ІІ-11 (Kозлодуй–Мизия–Оряхово) и ДПП 

546 и 547 по второкласния път ІІ-15 (Враца–Мизия–Сараево–Оряхово - Фигура 1.13 и 

Таблица 1.21. 

                                                                                                                                Таблица 1.21 

 

Участък ДПП 
леки 

автомобили 
автобуси 

Леко 

товарни 

Средно 

товарни 

Тежко 

товарни 

Товарни с 

ремарке 

Общо 

МПС 

II-11 
497 1904 72 718 206 65 147 3112 

498 1260 14 112 29 17 2 1434 

II-15 
546 2008 96 580 368 128 820 4000 

547 1311 68 241 80 44 549 2293 
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За описание на транспортните емисии са използвани главно Технически насоки за изготвяне 

на националните инвентаризации на емисиите - EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 201334, разработена в подкрепя на Конвенцията за трансгранично замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния (CLRTAP) и директивата на ЕС за националните тавани за 

емисии (Directive 2001/81/EC – National emission ceilings for certain atmospheric 

pollutants). Тя осигурява експертно ръководство за това как да съставят инвентаризация на 

емисии в атмосферния въздух. Изданието 2013 замества всички предишни версии. 

 

 
 

Фиг. 1.13.Транспортна инфраструктура в община Мизия и преброителните пунктове на 

АПИ 

 

Оценката на нивата на емисиите от автомобилния транспорт е направена по Ниво 2 (Tier 2) 

от Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии за основните замърсители от:  

 

(а) пътнически автомобили (NFR
 
 код 1.A.3.b.i),  

(б) лекотоварни превозни средства под 3.5 тона (1.A.3.b.ii),  

(в) тежкотоварните превозни средства до 32 тона,  

(г) автобуси (1.A.3.b.iii) в точка Транспорт.  

 

На тази база са представени резултатите от изчислението на следните емисии:  
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- CO, NOX, NMVOC (неметанови летливи съединения);  

 

 

 

Фракция ФПЧ2.5÷10 е пренебрежимо малка в саждите на изгорелите газове;  

 

 

- PAH - 

Benzo (k) fluoranthene, indeno (1,2,3-cd) pyrene - за безоловен бензин);  

- POP - устойчивите органични замърсители;  

- Токсични вещества (DIOX - Диоксини и фурани (за безоловен бензин).  

 

 

 

Не са включени емисиите от изпарение на горивото (NFR код 1.A.3.b.v), износването на 

гумите и спирачките (NFR код 1.A.3.b.vi) и от износването на пътната настилка (NFR код 

1.A.3.b.vii). 

Емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на автомобилите.  

Общото количество на парникови газове, изразени в килограм СО2 - екв. за 1 километър от 

съответните пътни участъци са показани в последната колона на таблицата.  

 

Емисии от обществен пътнически транспорт  

В общината има добре уреден междуселищен автотранспорт.  

Община Мизия обслужва извънградския транспорт между:  

- Мизия и Оряхово (изминати километри на година 14 880);  

- Мизия и Сараево – изминати километри на година 5824;  

- Мизия – Липница - Софрониево – изминати километри на година 20 832; 

- Мизия- Софрониево – изминати километри на година 7 936.  

 

По частта от републиканските пътища II-11 и II-15 чрез автотранспортните предприятия на 

Общините Козлодуй, Оряхово, Враца, Плевен, София и др., община Мизия има връзка с 

повечето градове в Северна България, както и транспорт до селищната система в общината.  

 

Данните за изминатите километри през община Мизия (по автобусните разписания) в година 

са представени в Таблица 1.22 по долу.  

 

Таблица 1.22 Данни за обществения пътнически транспорт през и в община Мизия 

 

Маршрут Курс на седмица 

Пробег за * 

 

седмица година 

км 

 

ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ОБЩИНАТА 

Козлодуй – Оряхово – Плевен 14 126 6552 

Козлодий – Оряхово 42 378 19 656 
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Селановци – София 14 126 6 552 

Козлодуй – София 14 126 6 552 

Оряхово – София 7 63 3 276 

от/за Мизия 

Враца – Мизия 105 3 360 174 720 

Оряхово – Мизия 140 1 960 101 920 

Козлодуй – Мизия 70 280 14 560 

София – Мизия 42 1 344 69 888 

Плевен – Мизия 14 196 10 192 

Монтана – Мизия 14 448 23 296 

Бяла Слатина – Мизия 28 896 46 592 

Розгозен – Мизия 7 224 11 648 

Крушовица – Мизия 7 140 7 280 

Сараево – Мизия 14 112 5 824 

Мизия – Липница – Софрониево 14 401 20 832 

Мизия – Софрониево 21 153 7 936 

ОБЩО 546 10 180 529 340 

  

(*) пробегът е изчислен само за разстоянията, които се изминават по пътища в община 

Мизия. 

 

Оценката на емисиите от транспортните потоци е направена по Ниво 2 (Tier 2) от 

Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2013 за основните замърсители от градски и извънградски автобуси 

(1.A.3.b.iii) – Таблица 1.23  

 

Таблица 1.23 Емисии от обществения транспорт в килограми (kg) 

 

 CO 

 

NMVOC NOX N2O NH3 Pb PM2.5 Ideno 

pyrene 

Обществен 

транспорт 

79.4 11.1 2 387.3 6.4 1.5 4.2Е-03 18.7 7.4Е-04 

 

 B(k)F 

 

B(b)F B(a)F CO2 SO2 C6H6 

benzene 

t CO2eq 

Обществен 

транспорт 

3.2Е-03 2.9Е-03 4.8Е-04 410 545.5 2.1 3.3Е-01 412 748.1 

 

Общото количество на парникови газове, изразени в тона СО2 - екв. за година е 412.8 тона.  

 

Емисии от регистрираните в общината МПС  

В информационния масив на община Мизия, обслужван от отдел "Местни данъци и 

такси" регистрирани партиди на МПС, които са декларирани на основание чл.54 от Закона за 

местните данъци и такси са :  

- брой обработени партиди - 505 броя;  

- брой обработени партиди – 135 броя;  

 

Оценката на емисиите в тонове (Таблица 4-9) от тях е направена по Ниво 2 (Tier 2) от 

Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2013 на база предположението, че техният годишен пробег е 1 000 km.  
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Таблица 1.24 Емисии от регистрирани МПС в община Мизия в тона (t) 

 

CO NMVOC NOX N2O NH3 Pb PM2.5 Ideno pyrene 

0.9 0.10 0.8 0.004 0.01 1.4Е-06 0.02 3.9Е-07 

 

B(k)F 

 

B(b)F B(a)F CO2 SO2 C6H6 benzene t CO2eq 

7.7Е-07 7.7Е-07 8.0Е-07 178.2 0.002 0.003 55 232.5 

 

Общото количество на парникови газове за 1000 km пробег, изразени в тона СО2 - екв. за 

година е 55 тона. 

 

Маршрути за събиране на отпадъците в границите на населеното място и за 

транспортиране до съоръженията за третиране 36  

На територията на Община Мизия има организирано сметосъбиране. Битовите 

отпадъци, генерирани на територията на общината се събират и транспортират на 

Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Оряхово. Транспортирането се извършва от два 

броя специализирани сметосъбиращи камиона.  

Според графика за сметоизвозването в община Мизия през 2014 г. изминатите километри са 

13 653 km.  

Оценката на емисиите от транспортните потоци за събиране на отпадъците е направена по 

Ниво 2 (Tier 2) от Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2013 за основните замърсители от тежкотоварните 

превозни средства до 32 тона (1.A.3.b.iii) - Таблица 1.25.  

 

Таблица 1.25 Емисии в тона за година от транспортиране на  

отпадъците в община Мизия (t) 

 

CO NMVOC NOX N2O NH3 Pb PM2.5 Ideno pyrene 

1.43 0.14 52.29 0.16 0.04 1.45Е-

04 

0.33 1.91Е-05 

 

B(k)F 

 

B(b)F B(a)F CO2 SO2 C6H6 benzene t CO2eq 

8.31Е-05 7.44Е-05 1.23Е-05 9 002.79 0.05 0.004 9 056.44 

 

Общото количество на парникови газове, изразени в тона СО2 - екв. за година е 9 тона. 

 

Емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на обслужващия 

събирането на отпадъци транспорт.  

 

Обобщение  

Автотранспортът изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни окиси и парникови 

газове – метан, диазотен оксид и въглероден диоксид. Разрастването на автомобилните 

потоци, остаряването и износването на голяма част от моторните превозни средства 

представляват заплаха за влошаване на екологическите характеристики на въздуха в 

прилежащите до пътните артерии зони.  

В региона, обаче няма влошени експлоатационни условия по отношение на участъците от 

второкласните републикански пътища и общинската пътна мрежа, за което говори и фактът, 
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че за 2014г. общината е на едно от последните места по брой на ПТП – 8 (2 убити и 11 

ранени) в сравнение с община Враца - 69 ПТП, 12 убити и 91 ранени37. 

 

Емисии от производствени и други дейности  

На територията на община Мизия структуроопределящи за икономиката са:  

о – вкусова промишленост – фирма “Пикант” – ООД (месодобив и 

месопреработка - производства на местни произведения, колбаси, продукти от птиче месо); 

фирма “Скът - Мизия” АД (мелница и производство на зърнени храни, производство на 

брашна и фуражи); “Косаня” ЕООД и ЕТ “Електрон - Експорт” – Петьо Тоцев (производство 

на хляб и хлебни изделия); “Яйца и птици” АД (производство на яйца и птици),  

– производство на мъжка и дамска конфекция,  

– “ДАЛ” ООД (производство на бои и лепила),  

– производство на канцеларски материали – фирма “ТЕКОН  

ИНВЕСТ” АД,  

- фирма ЕТ “ТИТ – Тихомир Пировски”, “Косаня” ЕООД.  

Предвиждаше се през територията на община Мизия да се изградят отсечки на два 

транснационални газопровода - “Южен поток” и “Набуко”, но и двете инвестиционни 

намерения бяха спрени.  

 

Операторите, които имат издадени комплексни разрешителни (КР) за експлоатацията на 

инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на територията на община Мизия са:  

“Завод за хартия”АД – производство на хартия, екопелети и екобрикети - комплексно 

разрешително (КР) №227-Н0-И0-А0/2008 г. Дружеството не осъществява производствена 

дейност от 2009 г. От 01.09.2009 г. инсталацията за производство на хартия е консервирана. 

Част от съоръженията (хартиена машина, хидропулпер, центрисортер, дискови мелници, 

вибрационна сортировка, турбосепаратор), включени в инсталацията за която е издадено КР 

са продадени. С Решение №225/04.06.2013г. на Окръжен съд – Стара Загора “Завод за 

хартия”АД, гр. Мизия е обявено в несъстоятелност и не осъществява дейност.  

зивно отглеждане на птици с повече от 40000 места (“ЯЙЦА И 

ПТИЦИ” АД гр. Мизия – КР №258 - НО / 2008 г.), изпълняваща дейност, съгласно 

Приложение № 4 към чл.117, ал.1 на ЗООС. Емисиите от технологичните и вентилационните 

газове от всички организирани източници в килограми през 2014 г са:  

- CH4 метан – 2680,  

- NH3 амоняк – 11 020,  

- N2О диазотен оксид – 417,  

- ФПЧ10 фини прахови частици – 893.  

От август 2015 год. с Решение на ИАОС е отменето действието на КР, поради намаления 

капацитет на предприятието на под 40000 птичи места. 

 

Вредните емисии, свързани със промишлената дейност в района на общината са под 

пределните норми на атмосферно замърсяване и на територията на общината липсват 

източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух.  

 

Емисии от отопление в комунално-битовия сектор  
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Източниците на емисии от битови отоплителни уредби и отоплителни инсталации на 

обществени сгради имат сезонен характер. Масово използваните горива са твърди (дърва и 

въглища) и течни (нафта).  

Няма данни за използваните в община Мизия през отоплителния сезон 2014/2015г. 

количества горива.  

 

Емисии от отопление в частния жилищен сектор  

Общината не разполага с информация относно количествата на използвани горива от 

населението за отопление и готвене.  

Последните години се наблюдава тенденция за увеличаване дела на отопление на 

твърди гориво - дърва и въглища.  

 

Емисии от животновъдство  

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 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. 

 

Данни за отглежданите животни на територията на общината са дадени в Таблица 1.26. 

 

Таблица 1.26. Брой на отглежданите животни в община Мизия към януари 2013 г. 

 

 

Животни по видове 

 

Броя 

 

Говеда 980 

Овце 2730 

Кози 638 

Свине 180 

Еднокоитни (коне, магарета, мулета, катъри) 326 

Птици 257 342 

Пчелни семейства 1 909 

                                                                                                          

Източник:ОСЗ – гр. Оряхово 

 

В Таблицата са представени емисиите на отделните замърсители (амоняк, азотен оксид, 

неметанови летливи органични съединения, общ суспендиран прах и фини прахови частици  

10 и 2.5 микрона), определени по методиката EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2013 - 3.B Manure management.  

 

Емисиите на метан са определени по 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories, том 4, Emissions from Livestock and Manure Management.  
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Таблица 1.27.Емисии от животновъдство в тона (t). 

 

Вид животни брой СН4 

 

NH3 NO NMVOC TSP ФПЧ10 ФПЧ2.5 

Говеда 980 5.880 9.016 0.092 3.530 0.578 0.265 0.176 

Овце+ Кози 3368 0.337 4.715 0.017 0.807 0.468 0.187 0.056 

Свине 180 0.900 1.170 0.008 0.099 0.135 0.061 0.011 

Птици 257 

342 

2.57 123.52 0.772 42.46 30.62 30.62 5.92 

Еднокоитни 

(коне, магарета, 

мулета, катъри) 

326 0.355 4.825 0.043 1.394 0.156 0.072 0.046 

ОБЩО 10.05 143.25 0.93 48.29 31.96 31.21 6.21 

  

Емисии от пожари  

В община Мизия за периода 2010-2014 г. има общо 243 произшествия с пожари, от 

които са засегнати 1465,8914 ha площи. В разглеждания период най-голям бой пожари е 

имало през 2012 г.: 78 бр. Най-много територии са пострадали през 2013 г.: 560.47 ha. 

Материалните загуби са били най-големи през 2013 г.: 17 пожара с 87.90 ha пострадали 

площи. През същата година е отбелязан и най-значителният брой пожари без материални 

загуби: 36 бр., разпрострели се върху площ от 472.57 ha. В 2013г. е и единствения пожар в 

последните години засегнал горски територии – 2.8 ha широколостна гора. Най-спокойна 

откъм брой пожари е 2014 г. с общо 15 произшествия: 7 с материални щети и 8 без такива. 

Засегнатите площи са 18 пъти по-малко от тези през злополучната предходна 2013 г.  

В Таблица 1.28 са представени емисиите от пожари на фуражи и посевна пшеница, за които 

има емисионни фактори в Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 - 5.C.2 Open burning of waste и 

3.F Field burning of agricultural wastes. 

 

Таблица 1.28 

 

Замърсител Посеви 

пшеница 

количество 

Размерност Фураж 

количество 

Размерност ОБЩ

О 

Размерност 

CO 0.665 t 11.388 t 12.05

3 

t 

NOx 0.393 t 0.393 t 0.785 t 

SOx 0.002 t 0.085 t 0.087 t 

NMVOC 0.011 t 0.085 t 0.096 t 

TSP 0.053 t 0.990 t 1.043 t 

PM10 0.052 t 0.973 t 1.025 t 

PM2.5 0.049 t 0.922 t 0.971 t 

Сажди 0.027 t 0.085 t 0.113 t 

NH3 - - 0.410 t 0.410 t 

Pb 7.089 g 0.019 kg 0.026 kg 

Cd 0.741 g 0.150 kg 0.151 kg 

Hg - - 0.024 kg 0.024 kg 

As 0.423 g 0.001 kg 0.002 kg 

Cr 0.106 kg 0.014 kg 0.002 Kg 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        63 

 

Cu 1.481 g 0.012 kg 0.014 kg 

Ni - - 0.009 kg 0.009 kg 

Se 0.317 g 0.003 kg 0.004 kg 

Zn 190.969 g 0.096 kg 0.287 kg 

PCDD/F* - - 0.085 mg 0.085 mg 

Benzo[a]pyrene 15.870 g 11.559 kg 11.57

5 

kg 

Benzo[b]fluoran

thene 

29.624 g 32.286 kg 32.31

6 

kg 

Benzo[k]fluoran

thene 

65.596 g 13.778 kg 13.84

4 

kg 

Indeno(1.2.3-

cd)pyrene 

- - 9.886 kg 9.886 kg 

 

Качество на атмосферния въздух (КАВ) – Националната система за мониторинг 

на околната среда 
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) извършва оценка на 

качеството на атмосферния въздух върху територията на страната, разделена на 6 Района за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Съгласно последното 

община Мизия не попада в “райони, в които нивата на един или няколко замърсителя са 

между съответните горни и долни оценъчни прагове.”, поради което в община Мизия няма 

пунктове за постоянен мониторинг на атмосферните замърсители, както и няма 

извършени допълнителни измервания по утвърдения график от мобилните автоматични 

станции (МАС) за оценка на качеството на атмосферния въздух на територията на община 

Мизия през последните 5 години. Последното такова измерване е реализирано през 2008 г, 

като данните от него не са актуални за настоящия момент.  

Мобилните станции се използват за извършване на допълнителни измервания в райони, в 

които липсват или е ограничен броя на стационарните пунктове, както и при аварийни 

ситуации, поръчки от държавни и общински организации. Изготвен е годишен график за 

работа на МАС. Графикът е утвърден от министъра на околната среда и водите и е изпратен 

в РЛ за изпълнение и РИОСВ за сведение и оказване на съдействие.  

 

Екологичен риск - климатични промени и последствия  

Климатичните промени са факт, вследствие на глобални процеси с големи 

териториални мащаби както в Северното, така и в Южното полукълбо.  

Те се отразяват най-вече на режима на температурата на въздуха и на валежите, както и 

на промяната на сезоните.  

От края на 1970-те години на миналия век се наблюдава тенденция към затопляне в 

България. Фактите за климатичните промени в България 39 сочат, че:  

 

-ти век зимите са по-меки.  

 от последните 21 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна 

температура на въздуха спрямо климатичната норма на базисния период 1961–1990 г.  

поредната 12-та година с температури по-високи от обичайните за страната.  

-дълги през 1940-те години и последните две 

десетилетия на XX-ти век. Най-значителните суши са били през 1945 и 2000 г.  
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ия към спадане в края на миналото столетие. След средата на 

1990-те години годишните валеж показват тенденция към повишение в повечето райони на 

страната.  

климатични явления:  

Има значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 mm  

с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период 1961-1990 г. - Фигура 1.14 

Проливни валежи предизвикаха през последното десетилетие нееднократно наводнения.  

 

 
Фигура 1.14. Съотношение между средния брой дни с валеж над 60 mm/24ч. за периода 

1991-2007 г. и базисния период 1961-1990 г. за шестте административни региона по 

EUROSTAT, на които е разделена България 

 

тяване на случаите с типично пролетно-

летен тип конвективна облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи 

от град през зимни месеци като януари и февруари.  

по-хладни десетдневия през април и септември през периода 1991-2006 г. спрямо същите за 

базисния период 1961-1990 г.  

та температура на въздуха 

намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.  

век.  

та в резултат на 

повишения разход на вода, която се изпарява от повърхността на почвата и посредством 

транспирацията на растителността.  

продължителността на реалния вегетационен период до и под 90 дни – това са Добруджа и 

южната част на Северозападна България в зоната на Предбалкана и на Казанлъшкото поле.  

Както количеството на емисиите в община Мизия, така и пространствения мащаб на 

източниците с емисии са с подмрежов ефект за пространствените мащаби на изменение на 

климата и нямат принос към такова въздействие.  

 

Заключение  
На базата на налична информация, вредните емисии, свързани със промишлената, битова 

дейност и транспорта в района на община Мизия са под пределно- допустимите нива на 
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атмосферно замърсяване и на територията на общината липсват източници и условия за 

създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух.  

Климатичните и метеорологични характеристики на района на община Мизия са 

благоприятни по отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата и 

за намаляване на локалното въздействие свързани с дейности, отделящи емисии на вредни 

вещества в атмосферата върху компонентите на околната среда.  

Като цяло, нивата на замърсяване на околната среда (емисиите и концентрациите) в община 

Мизия са под средните стойности на определен стандарт за замърсяване в България и може 

да се класифицира като район с ненакърнена околна среда. 

  

 6. Отпадъци 

6.1. Битови отпадъци 

            Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от 

домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 

образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации,които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство).На територията на община Мизия се образуват различни по характер и вид 

отпадъци. Тенденциозното им нарастване или намаляване е зависимо от няколко фактора: 

 

 Разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;  

 Брой на населението;  

 Дейността на населението като източник на образуването;  

 Икономическото положение в сравнение с това в страната. 

 

Основните източници на отпадъци на територията на града са домакинствата, 

промишлените предприятия, частните фирми, училищата, ОДЗ, строителството, 

животновъдните ферми, ресторантите, МБАЛ. Общият поток битови отпадъци съдържа 

различни компоненти които, ако не се третират правилно могат да окажат вредно 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В същото време в битовите отпадъци 

има редица подходящи за оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, 

пластмаса, биоразграми отпадъци и други. 

6.1.1. Морфология и генерирани отпадъци през последните пет години. 

         На територията на община Мизия се генерират различни по вид и количества 

отпадъци – производствени, битови, опасни, строителни, отпадъци с растителен произход, 

болнични. Основните източници на отпадъци на територията на града са домакинствата, 

промишлените предприятия, частните фирми, училищата, ОДЗ, строителството, 

животновъдните ферми, ресторантите, болничните заведение и др. Поради липсата на 

централизирано топлоподаване, през зимния сезон населението се отоплява, главно с 

локални котли и печки на твърдо гориво. Това определя до голяма степен характера на 

твърдите БО през този сезон.  

Най – общо в състава на всички отпадъци преобладават биологичните, 

хранителните, пластмасовите и стъклените. За общината на този етап не са правени 

изследвания върху морфологичния състав на генерираните БО от община Мизия. По тази 

причина, морфологичния състав на отпадъците, посочен в Таблица 1 е съобразен с 

“Методиката за изчисляване на морфологичния състав на битовите отпадъци (2012)”, 
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предоставена от МОСВ и характеристиките на общината. По данни на Националния 

статистически институт, всички населени места в община Мизия, включително и гр. Мизия 

към 31.12.2014 г. са селища от пети функционален тип с численост на населението под 3 000 

жители. 

Табл.1.29 

 

Население от 3000 до 25 000 

съдържание % 

А Органични 

1. Хранителни отпадъци 12.56 

2. Хартия 6.55 

3. Картон 0.70 

4. Пластмаса 8.98 

5. Текстил 4.70 

6. Гума 0.45 

7. Кожа 1.35 

8. Градински отпадъци 14.00 

9. Дървесни отпадъци 2.28 

Б Неорганични 

1. Стъкло  3.40 

2. Метали 1.30 

     В Други 

1. Сгурия, пепел, инертни строителни 

отпадъци, пръст, пясък и др. 

43.73 

 

Преобладаваща фракция в състава на битовите отпадъци са биоотпадъците (градински, 

хранителни, дървесни), следвани от инертните отпадъци (сгурията и отпадъци от 

строителство) и разделно събираните фракции (пластмаса, хартия и картон). 

 

За оценка на съществуващото състояние в общината са използвани обобщени данни за 

периода 2010 — 2014 г. 

 

Информация за генерираните  ТБО в Община Мизия за последните пет години е 

представена в следващата таблица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Табл.1.30 

 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо к-во БО 1556. 390 т. 

 

 

1324.285 т. 1376.440 т. 1707.492 т. 1653.070 т. 

Население 8110 бр. ж. 7495 бр. ж. 7291 бр. ж. 7291 бр. ж. 7291 бр. ж. 

Норма на 

натрупване 

 

 

натруп

ване 

кг\ж\го

д. 

0.191 т/ж/год. 0.176 т/ж/год. 0.188 т/ж/год. 0.234 т/ж/год. 0.226т/ж/год. 

 

6.1.2. Събиране и транспортиране на ТБО 

Населението на територията на община Миизя е 100% обхванато в системата за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Машинния парк за 

сметоизвозване се състои от сметоизвозващ автомобил  ISUZU-NQR 70, сметоизвозващ 
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автомобил  MAN, челен товарач Фадрома и камион ''ГАЗ 53''. Дейностите по събиране, 

извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци се извършва от Звено ''БКС'' 

при община Мизия. Общината има сключен договор за извършване на услуга за събиране и 

извозване на 4м
3
 контейнери. Посочените машини обслужват  община Мизия, с територия 

207 кв.км.  

Човешкият ресурс ангажиран с дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на 

потока  генерирани отпадъци е както следва: 

 

 Шофьор на ISUZU-NQR 70; 

 Двама работници на камион ISUZU-NQR 70;  

 Шофьор на MAN; 

 Двама работници на камион MAN; 

 Шофьор на Фадрома; 

 Шофьор на камион ''ГАЗ 53'';  

 Работници по програмите за временна заетост. 

 

Техника за събиране и извозване на генерираните в община Мизия битови отпадъци 

 

Табл.1.31 

 

Дейност Населено място Техника Брой 

 

Съдове за събиране  

гр. Мизия съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”) 

 

755 

контейнер тип ''Бобър''  138 

контейнер с вместимост 4 куб. м.  10 

с. Крушовица съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”),  

110 

контейнер тип ''Бобър''  22 

с. Софрониево съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”),  

57 

контейнер тип ''Бобър''  24 

с. Липница съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”),  

30 

контейнер тип ''Бобър''  16 

с. Войводово съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”),  

40 

контейнер тип ''Бобър''  6 

с. Сараево съд с вместимост 110 л. (тип 

“Мева”),  

5 

контейнер с вместимост 4 куб. м.  5 

Извозване Обхваща всички 

населении места 

Сметоизвозващ автомобил ISUZU-

NQR 70  

1 

Сметоизвозващ автомобил  MAN 1 

Контейнеровоз “ГАЗ”  1 

Фандрома  1 
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Сметосъбирането и сметоизвозването се извършват по графици, одобрени от 

общината. Честота на сметоизвозване е както следва: 

 

- Контейнери 4 куб.м. - един път месечно; 

- Контейнери тип ''Бобър'' - един път седмично; 

- Кофи с вместимост 110 л. (тип “Мева”) - един път седмично. 

 

Събирането на производствените отпадъци е задължение на фирмите, при чиято 

дейност се генерират тези отпадъци. Самите предприятия определят честотата на извозване 

на отпадъците. 

6.1.3. Третиране на отпадъците 

         Генерираните в община Мизия битови отпадъци не се сепарират преди да се подложат 

на крайно обезвреждане. Не големият брой населени места, различния брой жители и 

географско - икономическите условия са наложили, засега, като единствен метод за 

обезвреждането на отпадъците - депониране. Общината транспортира за обезвреждане 

отпадъците си 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. Методът депониране обхваща 

преработване на твърдите отпадъци посредством уплътняване и запръстяване с пръст или 

инертни материали.  

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. В момента на депото е изградена 

и функционира клетка № 1, а клетка № 2 е в процес на изграждане и предстои да бъде 

изградена клетка № 3. Депото се стопанисва от притежателя на КР – Община Оряхово. 

Работата на инсталациите на депото и емисиите в околната среда се контролират и 

поддържат в съответствие с условията на КР, което не отменя законовите задължения на 

оператора произтичащи от други нормативни актове. Капацитетът на цялото депо е 482 050 

тона, а на клетка № 1 – 124 260 тона. Свободният капацитет на клетка № 1 в началото на 

2014 г. е около 45 259 тона и се прогнозира, че при този темп на запълване ще бъде изчерпен 

за около 2 години. Община Оряхово и Сдружението на общините за управление на 

отпадъците за регион Оряхово предприемат действия за изграждане на сепарираща 

инсталация. С решение №534 от Протокол №49/27.02.2014г., Общинският съвет на гр. 

Оряхово дава съгласие за изготвяне на ПУП за сепарираща инсталация.  

Заедно с битовите отпадъци на РДНО се депонират и обезвреждат и една част от 

производствените отпадъци, генерирани на територията на общината. Това са тези 

производствени отпадъци, които имат неопасен характер и са близки по характер до 

битовите отпадъци.  

Градското депо на община Мизия, намиращо се в местността "През ушите" е 

неконтролирано, с обща площ 12 дка. За него общината има издадена Заповед от РИОСВ гр. 

Враца да бъде преустановена експлоатацията му. Във връзка с това, депото е почистено, 

уплътнено и освободено от генерираните битови отпадъци, като остава да се използва 

единствено за строителни и биоразградими отпадъци (определено със Заповед № 

629/16.11.2010 г. на кмета на общината). Значителна част от строителните отпадъци се 

използват и за възстановяване на релефа, за насипи, повдигане на нивото на терените и др.  
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Част от строителните отпадъци, основно генерирани от населението, се изхвърлят 

нерегламентирано. Това създава допълнителни трудности пред общината за ликвидиране на 

замърсяванията и отчитане на общото количество на строителните отпадъци. 

Община Мизия заема централно място, спрямо останалите общини, които използват 

Регионалното депо в Оряхово. Това е добро условия за предвидената в КПРО Мизия 

инсталация за преработка на отпадъци на територията на КЦХ “Мизия”. Тези мерки биха 

подобрили икономическата активност в общината и същевременно ще увеличат 

експлоатационния срок на РДНО - Оряхово. За по‐добрата работа и логистика на 

инсталациите са предвидени и нови транспортни връзки.  

 

Някои от проблемите на община Мизия, свързани с управлението на производствените и 

опасни отпадъци са аналогични с тези за цялата страна и са:  

 

 Липса на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци;  

 Депониране на производствените отпадъци на депото за неопасни отпадъци, което 

ускорява изчерпването на капацитета на депото;  

 Липсата на център за обезвреждане на опасни отпадъци на територията на страната.      

Проблем са и нерегламентираните пунктове за разкомплектоване на ИУМПС, които 

в повечето случаи са на физически лица без разрешителни за дейности с отпадъци и 

трудно се идентифицират. 

 

  6.2.Специфични отпадъчни потоци  

Тази група отпадъци включва: масово разпространени отпадъци, болнични отпадъци, 

отпадъци съдържащи полихлорирани бифенили и терфинили, утайки от пречистването на 

отпадъчни води, строителни отпадъци и биоотпадъци. Към групата МРО спадат: отпадъци 

от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН), излезли от 

употреба гуми. Част от специфичните отпадъци са опасни (болнични, ИУЕЕО и др.), а 
друга - неопасни (строителни, биоразградими и др.). Общата характеристика на 
специфичните потоци отпадъци е необходимостта от управление за намаляване на 
риска за околната среда при тяхното генериране и разделно събиране, както и 
възможност за пълноценно оползотворяване чрез рециклиране, регенериране или 
други дейности, които ги превръщат в търговски продукти.  

По наличната база данни в община Мизия се генерират сравнително малки количества 

МРО и строителни отпадъци. Не се генерират отпадъци, съдържащи полихлорирани 

бифенили и терфинили, и утайки от пречистване на отпадъчни води поради липса на 

съответния тип производство. Няма данни и за количествата на генерираните биоотпадъци, 

тъй като все още няма въведена система за тяхното разделно събиране.  

 

В общината разделно се събират основно: 

  

- хартия и картон (19 12 01), черни (19 12 02) и цветни 

(19 12 03) метали, пластмаса и каучук (19 12 04) и стъкло (19 12 05).  

– НУБА и ИУМПС  

 

6.2.1.Масово разпространени отпадъци. Разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 
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        Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти които, ако не се 

третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната 

среда. В същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за оползотворяване 

материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразграми отпадъци и други. 

         На 10.06.2014 г. община Мизия сключва договор за сътрудничество с БУЛЕКОПАК 

АД, гр. София, организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки притежаваща 

Разрешение №ООп-ОО-04-00/23.01.2013 г. изменено и д. с Решение №ООп-ОО-04-00 от 

08.10.2013 г. издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл.87, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците. Предмета на договора е организиране на система за 

разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки от домакинства, търговски, производствени и 

административни обекти на територията на общината.  

Съгласно изискванията на ЗУО и критериите за брой на обслужваното население по реда на 

чл.24, т.1а от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки е разположила на цялата територия на общината 

общо 42 бр. жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

вкл.на следните компоненти на общия поток от БО от домакинствата: хартия и картон, 

пластмаса, метали стъкло. Съвместно с община Мизия организацията по оползотворяване е 

изготвила отделна Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община 

Мизия. 

Системата за РСОО е изградена по двуконтейнерен модел, като в една точка са 

разположени 2 контейнера тип „Иглу” с обем 1700 л –зелен(за отпадъци от стъклени 

опаковки) и жълт (за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки). 

В гр. Мизия са определени 9 площадки, съответно са разположени 18 бр. контейнери; 

в с. Войводо е определена 1 площадка, съответно са разположени 2 бр. контейнери; в с. 

Крушовица са определени 5 площадки, съответно са разположени 10 бр. контейнери;в с. 

Липница са определени 2 площадки, съответно са разположени 4 бр. контейнери; в с. 

Софрониево са определени 4 площадки, съответно са разположени 8 бр. Контейнери 

 

6.2.2.Биоразградими отпадъци 

Приблизително 2/3от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични или 

биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път.  

Основните биоразградими компоненти на БО, образувани от домакинствата и 

търговските обекти са: хартия, картон, хранителни отпадъци и зелени отпадъци от паркове и 

градини.За намаляване на въздействието върху околната среда от депониране на 

биоразградимиБО (БрБО), с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците са въведени 

изисквания за поетапно намаляване на количеството БрБО, обезвреждани чрез депониране. 

Депонирането на БрБО е свързано със сериозни рискове за околната среда, като емисии на 

парникови газове, замърсяване на почвите и подземните води.  

То отнема ценни ресурси (енергия, компост) от икономическия и природен кръговрат. 

В ЗУО е заложено, че до 2020 г. количеството на депонираните БрБО, трябва да се сведе до 

35% спрямо общото тегловно количеството на БрБО, образувано през 1999 г. По 

възприетите национални критерии община Мизия е определена като район с предимно 

еднофамилни къщи, извън големите градски агломерации.  

Този тип район се характеризира с голямо количество БрБО. Варианти за управление 

на БрБо включват, предотвратяване на образуването, разделно събиране, анаеробно 

разграждане или компостиране, изгаряне или депониране. Извън обхвата на понятието БрБо 

остават естествени материали от селското и горското стопанство, включително оборска тор 

и слама, и утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води. 
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        Градското депо намиращо се в местността "През ушите" е неконтролирано с обща 

площ 12 дка. За него общината има издадена Заповед от РИОСВ гр. Враца да бъде 

преустановена експлоатацията му. В тази връзка същото е почистено, уплътнено и 

освободено от генерираните битови отпадъци, като остава да  се използва единствено  за 

строителни и биоразградими отпадъци (определено е със Заповед № 629/16.11.2010 г. на 

кмета на общината). 

 

6.2.3 Производствени и опасни отпадъци  

Няма директни данни за количествата на образуваните производствени и опасни 

отпадъци на територията на община Мизия. Изхождайки от слабо развитата икономика на 

общината, може да се предположи, че тяхното количество не е голямо. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба.  

Най-голям дял в общото количество имат отработените смазочни масла и 

нефтопродукти, излезлите от употреба батерии и акумулатори, както и излезлите от 

употреба електрически и електронни уреди. Опасните производствени отпадъци, генерирани 

в общината се събират и съхраняват на територията на фирмите, производители.  

При направени контролни проверки на РИОСВ Враца през 2014 г. не е констатирано 

нарушение и становището на инспектиращият орган е, че фирмите спазват изискванията за 

безопасно съхранение на този тип отпадъци. Основните фирми производители на 

територията на общината са “Косаня” ЕООД (търговия с петролни продукти, изкупуване на 

цветни метали, производство на хляб), “Текон-инвест” АД (производство на училищна и 

офисна канцелария от хартия), “Скът-Мизия” АД (производство на брашно), “Пикант” ООД 

(месодобив и месопреработка), “Пировски” ЕТ (търговия с цветни метали), “Електрон-

Експорт” ЕТ (производство на хляб), “ДАЛ” ООД (производство на бои и лепила) и “Яйца и 

птици” АД (производство на яйца и яйчен меланж).  

Индиректни, следователно крайно непълни, данни за количествата на генерираните 

производствени отпадъци са получени от Годишните доклади за изпълнение на 

задълженията на РДНО – Оряхово по издаденото комплексно разрешително (КР) (“Косаня” 

ЕООД) или по доклади за изпълнение на задълженията на самата фирма по КР (“Яйца и 

птици” АД), отпаднало през 2015 год. с Решение на ИАОС. 

  

Табл.1.32 

 

Фирма Количества депонирани на РДНО 

Оряхово отпадъци (т/г) 

Предадени за оползотворяване отпадъци 

(т/г) 

 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 

“Косаня” 

ЕООД 

1,880 9,860 19,480 16 320 N/A N/A N/A N/A 

“Яйца и 

птици” 

АД 

4,010 0 0,960 0,00 ~8,30* 

 

~2,25* ~4,91* 0,00 

 

 

N/A-няма налични данни ; ~ около; * - под формата на опаковки, черни и цветни метали, 

отработени масла, акумулаторни батерии 
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Като се вземат предвид данните от Таблицата, можем да твърдим че основният поток 

образувани отпадъци на територията на община Мизия е от бита.  

Количеството на производствени отпадъци за година в периода 2010 г. – 2013 г. е 

средно под 1% от общия поток отпадъци, образувани на територията на община Мизия.  

Здравните заведения (6 здравни пункта и 2 аптеки), разположени на територията на 

общината генерират в малки количества болнични отпадъци.  

Като опасни по смисъла на ЗУО, болничните отпадъци се събират в затворени 

контейнери на мястото на тяхното образуване и се извозват за инсинерация. 

 

6.3. Нерегламентирани замърсявания  

Един от приоритетите на РИОСВ Враца през последните години е организиране и 

подпомагане на общините за почистване на стари замърсявания на техни територии. 

Съгласно плана за закриване на нерегламентираните сметища през 2007 г. на територията на 

РИОСВ Враца са закрити 4 броя, а почистената площ е 2,5 ha. Основен приоритет в областта 

на управлението на отпадъците на територията на община Мизия е закриването на градското 

депо “През ушите“.  

За почистване на стари замърсявания спомага и превърналата се в ежегодна дейност 

кампания “Да изчистим България за един ден”. В резултат на тази кампания от територията 

на община Mизия през последните три години са почистени и извозени към РДНО Оряхово 

над 70 тона отпадъци. 

         Изводи:   

          Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните изводи: 

 

1. Като проблем за общината се явява появата на нерегламентирани, локални 

сметища и безразборното изхвърляне на отпадъци; 

2. Поминъкът на населението в общината предопределя наличието на 

замърсявания от селскостопански характер от растителен и животински 

произход. Все още в Община Мизия няма изградени торища или площадки за 

компостиране; 

3. Информационна пропагандна дейност, свързана с опазване на околната среда; 

4. Необходимо е закупуване на съдове за сметосъбиране, за подмяна на 

амортизираните такива. 

          

 7. Почви 

 

Почвата е горният пласт от земната кора, на който е присъщо свойството плодородие и 

по което той се отличава от основната скала. В резултат на своето плодородие, почвата 

осигурява всички необходими условия (усвоими хранителни вещества, вода, въздух, 

топлина) за растежа, развитието и продуктивността на растенията 

Почвите в района, съгласно почвено-географското райониране на България се отнасят 

към средна Дунавска почвена провинция, където в условия на преходно-континентален 

климат, равнинно - хълмист релеф, върху льос и льосовидни материали, при наличие на 

подземни води те са черноземни, като в крайдунавската ивица те са подтип – карбонатни. 

На територията на общината няма данни за заблатени почви и данни за вкислени и 

засолени почви.  

Почвите дават възможност за развитие на селско стопанство и предимно на хлебните, 

зърнено-фуражните и техническите култури.  
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Опазването на почвата и устойчивото използване на почвените ресурси зависи от 

прилагането на подходящи системи за земеползване, правилната обработка, намаляване на 

обезлесяването и горските пожари, състоянието на растителната покривка и времето, през 

което почвата е защитена от растителност.  

За наблюдение и контрол качеството на почвите е създадена организация за 

провеждане на мониторингова дейност от РИОСВ Враца.  

 Почвената покривка на територията на община Мизия, включваща и землищата на 

селата Крушовица, Софрониево, Липница и Сараево е представена основно от следните 5 

почвени вида: 

 Алувиални и алувиално-ливадни почви, карбонатни и наситени, песъчливи и 

песъчливо-глинести 

 Ливадни черноземи, средно и тежко песъчливо-глинести; 

 Карбонатни черноземи, средно мощни, песъчливо-глинести; 

 Типични черноземи (плитко мицеларни), средно мощни, песъчливо-глинести; 

 Слабо и средно излужени черноземи, средно мощни, тежко песъчливо-

глинести. 

От изброените с най-големи площи са представени карбонатните черноземи, следвани 

от типичните черноземи. На трето място се нареждат алувиално - ливадните почви. 

Почвените ресурси в коментираните граници се отличават с висока продуктивност и 

попадат основно в първа и втора бонитетна група – 1-ва до 4-та бонитетна категория. 

Характеризират се със сравнително мощен почвен профил, добра до много добра запасеност 

с органично вещество, благоприятни физични и физико - механични свойства, добра до 

много добра устойчивост на химическо замърсяване. Поради предимно лекия си механичен 

състав са уязвими на ерозия (конкретно за този географска район). Подходящи са за 

отглеждане най-вече на полски култури, имайки предвид и особеностите на климата в тази 

част на страната. 

- Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти. 

 

В община Мизия няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали 

(олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром и нефтопродукти). 

Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат 

идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Няма данни за 

концентрация на тежки метали над ПДК, вследствие замърсяване от автотранспорта. 

- Замърсяване на почви с пестициди и нитрати. 

 

На територията на  с. Крушовица е раположен склад за растително-защитни 

продукти (РЗП) с изтекъл срок на годност, общо 39500 кг.  

В него се съхраняват всички РЗП от складовете в цялата община. Наблизо е 

вододайната зона на селото. Има условия за замърсяване на почвата и околната среда. 

Необходими са мерки за трайно решаване на проблема, които не могат да се реализират със 

собствени сили.  

През 2014 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда, уведомява, за проект “Екологосъобразно обезвреждане  на негодни за употреба 

пестициди и  други препарати за растителна защита”, финансиран и изпълняван в рамките на 
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Българо-швейцарската програма за сътрудничество, проекта включва преопаковане на 

препаратите за растителна защита и транспортирането им до място за крайно обезвреждане, 

както и почистване с саниране на складовете.  

Склада в с. Крушовица е обект по този проект. През последните години в условията 

на остра икономическа обстановка се създадоха предпоставки за нови форми на 

стопанисване и земеползване.  

Основни организационни единици днес са производствени кооперации, арендни 

стопанства и множество дребни земеползватели.  

В тежките финансови условия силно се ограничи употребата на изкуствени торове.В 

този смисъл замърсяване на почвите с устойчиви органични съединения в района на община 

Мизия не е установено. 

- Ерозирали почви 

 

Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по интензивни 

ерозионни процеси в сравнение с тези под горска покривка. Незаконните масови сечи и 

ниската степен на лесистост провокират ерозионните процеси. Крайречните терени (р.Скът 

и р.Огоста) са подложени на водна ерозия със загуба на горния хумусен слой на почвите. 

Реализирането на  залесителни мероприятия на необработваеми земеделски земи ще 

намали значително степента на ерозия. Залесяването с широколистни видове е една от 

основните мерки за борба с ерозията. 

- Вкиселени и засолени почви 

 

Вкиселяването на почвите се дължи на емисиите от автотранспорта, 

електроцентралите и др.промишлени процеси, а за обработваемите почви – и от 

едностранчивото (без фосфор и калии) торене с азотни торове. 

Като добър източник на фосфор и калии може да бъде добре узрелия торов отпадък от 

птицеферми, свинеферми. Няма данни за вкиселени и засолени почви на територията на 

общината. 

   

Изводи:  

  

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Утвърдилата се през последните години порочна практика, за очистване на 

растителните остатъци от предходната стопанска година, чрез опожаряване, води до 

допълнителни загуби на органично вещество от почвите и реципрочно намаляване на 

достъпните хранителни микро и макроелементи. 

2. От извършваните анализи на почви по мониторинговата програма на РИОСВ 

гр.Враца не са установени замърсявания на почвите с тежки метали над ПДК. Няма 

констатирани замърсявания на почви  с пестициди, но има опасност от злоупотреби и 

течове от склада за РЗП в с.Крушовица, поради което са необходими  мерки за трайно 

решаване на проблема. 

3. През последните години с въвеждането на програмите за екологично земеделие и 

животновъдство, както и ограниченото използване на пестициди и минерални торове се 

ограничи замърсяването на земите и почвите. 

Все пак съществува потенциална опасност от замърсяване от некомпетентна 

работа на някои земеделски производители с пестициди. 

 



Програма за опазване на околната среда на община Мизия 2015 - 2020 г. 

 

 

                                                                        75 

 

8. Ландшафт 

 

За оценката на състоянието на релефа и ландшафта в разглежданата територията са 

използвани картни материали, издания на Българска Академия на Науките (БАН) по 

география на България и публикации в специализираната литература.  

 

Морфохидрография и релеф  
Община Мизия е разположена в северната част на Дунавската равнина, като от север 

граничи с р. Дунав. Надморската височина се изменя от 25 m (при р. Дунав) до 186 m 

(Каменна могила – 185,80 m). Релефът е хълмисто-равнинен на места с платовиден характер. 

Характерни са плоските вододели, пресечени от речни долини. Територията е слабо 

залесена, като равнинно-хълмистите части са заети от земеделски земи. Климатът е 

умереноконтинентален до континентален, характеризиращ се със студена зима и 

североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове. Средногодишната 

денонощна температура за района е 12,20ºС, като температурния минимум е през януари и 

февруари, а максимумът - през юли и август. Коренните скали са представени от варовици и 

различни теригенни скали. Те се разкриват като тесни издължени ивици с неправилна форма 

и по източните брегове на реките Огоста и Скът и десните му притоци. Те са покрити от 

кватернерни образувания от различни генетични типове, състоящи се от неспоени чакъли, 

пясъци, глини и льос. Заемат речните тераси на реките Огоста и Скът и обширни 

относително заравнени площи източно от тях.  

През територията на общината преминават реките Скът и Огоста, чиито долини са 

широки с меандриращи речни легла и на места с асиметрична форма. Реките са основен 

фактор за съвременното релефообразуване. При морфоструктурния и морфоскулптурен 

анализ на релефа в района е установено, че понастоящем по-голямо значение и изява имат 

съвременните релефообразуващи процеси. Те моделират предишните първични 

морфоструктурни форми и формират сегашния релеф. 

 

Склонове  

Съвременните склонове на бреговете на реките имат различен характер. Левите 

склонове са полегати, докато десните са по-стръмни, със значителни наклони и на места с 

ясно изразен откос. Често по тях се наблюдават следи от ерозионно-свлачищни процеси. 

Там, където липсва растителност, те са подложени на интензивни денудационно-ерозионни 

процеси.  

 

Речни долини и речни тераси  

Речните долини на реките Скът и Огоста в района имат меридионална или 

субмеридионална посока и се характеризират с асиметричен профил – полегати западни и 

стръмни източни склонове. Покрити са с алувиална покривка от чакъли, глинести пясъци, 

песъкливи глини и/или льос и льосовидни образувания.  

 

Льос  

Характерно за по-голямата част на района е льосовата покривка.  

 

Денудационно-гравитационни форми  

Тяхното образуване се дължи на активни съвременни свлачищни и срутищни 

процеси. Свлачищата са резултат на плъзгания на скално-почвени маси по повърхнини, 

образувани в глинести скали. По склоновете на реките и доловете се наблюдават малки или 

по-големи свлачища, някои от които са активни.  
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Форми, образувани в резултат на ерозионни процеси  

Главният фактор за тях са повърхностно стичащите се води по склоновете. Ерозията 

засяга почвената покривка, разрушавайки и отнасяйки хумусния хоризонт и се изразява в 

образуването на ровини, оврази, долове, и др. 

  

Антропогенен релеф  

Антропогенните релефообразуващи процеси предизвикват най-често отрицателни 

изменения в ландшафта. Антропогенното въздействие върху природната среда е 

концентрирано в районите с развита селскостопанска дейност, обхваща и населените места и 

обособените индустриални зони. Изграждането на пътната мрежа също допринася за 

изменения в естествения релеф.  

 

Ландшафтна структура  
Основният фактор за ландшафтната диференциация на територията на района се 

заключава във взаимодействието на релефа, климата и растителността, при което приоритет 

има релефа. Тази постановка се отнася преди всичко за естествените природни комплекси, 

т.е. тези които се считат за условно неизменени от антропогенна дейност. В съвременната 

епоха разностранната стопанска и нестопанска дейност на човека оказва значителни 

антропогенни въздействия върху природните ландшафти. В разглеждания район най-големи 

изменения върху първичните ландшафти е нанесла селскостопанската дейност.  

Според ландшафтното райониране на България (П.Петров, 1997 г.), районът се 

намира в 

А. Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина 

І. Северна Дунавскоравнинна подобласт  

Златийски (4) и Долноискърски (5) райони 

Северобългарската зонална област на Дунавската равнина е морфохидрографско 

обособена териториална единица съответстваща на макротектонската морфоструктура  

Мизийската плоча, в която преобладават равнино-низинните ландшафти. Физикогеографски 

облик на тази област е с ясно подчертан зонален характер на повечето компоненти и 

елементи.  

Северната Дунавскоравнинна подобласт като вътрешна част от съответната област се 

характеризира чрез основните морфоструктурни хидроклиматични особеностиизразени чрез 

типа на хоризонталната ландшафтна структура. Дунавската равнина се характеризира с 

еднообразен низинен и хълмист ерозионно-денудационен и акумулационен релеф.  

Най-големи площи заемат ландшафтите на умереноконтиненталните ливадно-степни 

равнини и низини.  

Отделните райони се отличават по локалните особености на скалния субстрат, 

мезорелефа, хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура.  

Според типологичната класификационна система на ландшафтите в България (П. Петров, 

1997 г.), построена въз основа на геоморфоложки, мезоклиматични и фитогеографски 

признаци, ландшафтите в района са в в разглежданата територия, представени в следните 

съвременни условно неизменени и антропогенизирани в различна степен ландшафти:  

 

o Ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със средна степен на 

земеделско усвояване  

o Ландшафти на гористите низини върху възвишенията на заливната тераса със 

сравнително малка степен на земеделско усвояване  
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o Ландшафти на черноземните ливадно-степни равнини на льосови скали с висока 

степен на земеделско усвояване  

o Ландшафти на черноземните ливадно-степни равнини върху неогенски скали със 

средна степен на земеделско усвояване  

o Ландшафти на лесостепните равнини на льосови скали с ниска степен на 

земеделско усвояване  

o Селищни ландшафти  

o Техногенни ландшафти – промишлени и селскостопански  

o Водни ландшафти  

 

Тези класове и групи ландшафти от своя страна се групират по няколко признака:  

 

В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни 

компоненти ландшафтите се разделят на:  

- Природни ландшафти – те са формирани под влияние на природните фактори и не попадат 

под въздействие на човешката дейност. Устойчивостта на тяхната структура се определя от 

процесите на саморазвитие и саморегулиране. В повечето случай това са и ландшафтите 

попадащи под защитата на законодателството - резервати, защитени територии и природни 

обекти, някои от горските и крайводни ландшафти. В района към тях се отнасят 

защитените местности, които обхващат съхранени природни ландшафти;  

- Антропогенни ландшафти – те са резултат от човешката дейност, която променя в 

различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен характер 

и структура. Те са обект на рационално използване на природните ресурси и опазването на 

природата. Обхващат различно променени от стопанската, строителната и културната 

дейност на човека природни условия и имат нарушени взаимоотношения и взаимовлияния 

със съществуващия растителен и животински свят. Към тях се причисляват селищата, 

инфраструктурните обекти, промишлени площадки, стопански дворове и др.;  

- Културни ландшафти – най-силно изменени от човешката намеса – отразяват култура на 

жителите и отношението им към природата.  

 

В зависимост от преобладаващата функция на територията – ландшафтите се 

диференцират в няколко групи – урбанизирани, аграрни, промишлени, рекреационни, 

крайпътни и др.  

- Аграрни ландшафти (агроландшафти) - равнинния релеф, липсата на големи превишения, 

микроклимата, доброто изложение са фактори, които благоприятстват развитието на 

земеделски култури;  

- Селищни ландшафти - те са резултат от човешката дейност, която е променила в различна 

степен някои природни компоненти, формирайки нов характер и структура; обхващат 

различно променени от стопанската, строителната и културната дейност на човека природни 

условия;  

 

Въз основа на преобладаващото участие на дадени природни компоненти и изявяване 

на един от тях като доминиращ – без да се отчита антропогенното влияние, 

ландшафтите се подразделят на крайводни (речни, езерни и др), равнинни, хълмисти, 

планински, горски, степни и др.  
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Вътрешната структура и функционирането на ландшафтите се обуславя от особеностите и 

динамиката на всички природни компоненти на околната среда от техногенното и 

антропогенното въздействие върху нея.  

Известно е, че всеки локален ландшафт представлява парагенетична асоциация от следните 

елементарни субаерални ландшафти: елувиален, транселувиален, елувиално-акумулативен и 

супераквален, които са еднопосочно свързани в единен геохимичен ландшафт от 

движението на подземните и повърхностните води в техните граници.  

Повечето от локалните ландшафти са твърде обширни.  

Широко разпространение имат агроландшафтите, които се характеризират с прекъснатост на 

биологичния кръговрат на веществата и задължително допълнително енергетично 

субсидиране (чрез торене, напояване, обработка на почвите и пр.). Много често 

агроландшафтите представляват площи, периодично емитиращи замърсители на околната 

среда като нитрати, хербициди и пр.  

Селищните територии и съществуващите пътища са с най-висока степен на антропогенна 

трансформация. Около всяко селище като постоянен комплексен източник на замърсяване са 

формирани трайни зони с антропогенно и техногенно замърсени подземни води. Освен това 

всяко селище, разположено по бреговете на преминаващите реки представлява постоянно 

действащ източник на замърсяване на повърхностните води с променлива интензивност, 

което влошава качествата на водата на различно разстояние надолу по течението в 

зависимост от самопречистващите възможности на реката.  

Отделните компоненти на ландшафта – геоложка среда, почви, води, животинския свят, 

растителността, защитени територии са подробно разработени в съответните точки.  

Структурата на ландшафтите е тясно свързана с неговата динамика (повтарящи се, 

обратими, предимно ритмични промени, които не водят до изменение на ландшафта, т.е. 

извършват се в рамките на неговата съвременна структура. Функционирането на 

ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико-химични, химични и биологични 

процеси.  

Причините за трансформацията на ландшафтите могат да бъдат не само външни (общи 

изменения на макроклимата, тектонски движения и др.), но и вътрешни. Ландшафтите 

непрекъснато еволюират и при устойчиви условия поради непрекъсващите взаимодействия 

на компонентите (т.е. при функционирането на ландшафта), т.е. ландшафтите се 

саморазвиват.  

Територията на общината е с изградена инфраструктура - наличие на съществуващи 

електропроводи, пътища, канали и водни площи, реки, стопански дворове, сграден фонд. За 

изграждането на всички тях е била променена категорията на земята в района в който 

попадат. Било е променено нейното предназначение.  

 

Проблемите, които възникват от взаимодействието между урбанизираната и 

техническата инфраструктура, като функционална система и ландшафта, като 

териториална система в зависимост от техния произход и характер, могат да бъдат 

следните:  

 

Икономически – като резултат от взаимодействието на техническата инфраструктура и 

икономическото развитие на общината. Необходимост от максимално опазване на 

природните дадености и влагане на средства за възстановяване на нарушения в ландшафта, 

като борба с ерозията, възстановяване на почвеното плодородие, пречистване на водите; 

установяване на наличието на природни ресурси, степен на експлоатация, опасност от 

изчерпване, възможностите и продължителността на възпроизводството - главни условия за 

устойчиво, самоподдържащо се развитие; конфликти в развитието на икономическите, 

функционалните и териториални системи;  
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Социални - хармонично изграждане на ландшафта при задоволяване на потребностите на 

обществото и на отделната личност; запазване на оптимално съотношение между 

урбанизираните и природни пространства, обезпечаващо условията за възпроизводство на 

ландшафтните системи; опазване на природните ценности, резервати и уникални ландшафти 

в системата на културните ландшафти; разкритие на историческия ландшафт, като елемент 

на културното наследство; опазване здравето на хората; осигуряване на оптимални условия 

за отдих, спорт; възпитание на култура, вкус, респект и етика в отношението към природата;  

Функционални - степен на пригодност на ландшафта за поемане на разнообразните 

човешки дейности, функционалната структура на територията и съвместимостта на 

водещата функция със съпътстващите - пълноценно устройство на ландшафта и опазване на 

екосистемите в териториите на системите труд, обитаване, отдих, комуникации и техническа 

инфраструктура;  

Пространствени - емоционална връзка между човека и въздействието на околните 

пространства, подчинени на особеностите на природни и антропогенни компоненти на 

средата.  

Административно-правни - провеждане на политика по-отношение на опазване на 

околната среда от държавата и различните държавни институции от една страна и 

разгръщането на частната инициатива, стремежът за извличане на печалба от възстановените 

права върху определените територии, които водят до определяне на конкретни стратегии за 

развитие и промяна на функциите на територията, когато трябва да се защитават обществени 

интереси  

Технически – изграждането на обектите в определените зони в съответствие с основните 

природни компоненти от които зависи функционирането им.  

Екологични - взаимовръзка между функционалните системи за по-добър контрол върху 

околната среда; очертаване на границите на запазване на екологичното равновесие и 

отражението в съседните модулни единици; запазване на биоразнообразието;  

Естетически - изграждане на ясна, хармонична и многопластова пространствена 

структура на ландшафта; определяне на оптимално въздействие на природните и 

антропогенните компоненти за постигане на хармония, порядък, контраст и единство в 

ландшафта; обвързване на изградената среда и нейните компоненти с новите зони и 

конкретния ландшафт за максимално запазване на неговия характер, структура, мащаб и 

естетическа хармония. Визуално въздействие от промяната на вида на територията може да 

бъде смекчено само с планово устройство на територията и екологосъобразно 

функциониране на отделните зони. Съхраняване на природните дадености ще доведе до 

хармонично включване на новите зони към вече съществуващите такива. 

 

9. Биоразнообразие.  

 

9.1.Флора, растителност и природни местообитания  
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.  
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Това обикновено са семейства, съдържащи по 1 или 2 рода – Aceraceae, 

Aristolochiaceae, Asparagaceae, Cornaceae, Ephedraceae, Equisetaceae, Geraniaceae, 

Hypericaceae, Orobanchaceae, Paeoniaceae, Polygalaceae, Tiliaceae, Violaceae и др. 

Изключение са 3 семейства с по 3 рода (Rhamnaceae, Rutaceae и Zygophyllaceae), както и 

семействата Plumbaginaceae с 4 и Rubiaceae с 6 рода. Значително представяне по отношение 

на родовете имат още 49 семейства със стойности от 50% до 87,1 % от родовете, 

разпространени в България. В тази група попадат всички големи семейства освен сем, 

Orchidaceae: Apiaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Liliaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae и др. С най-малко 

(16,7 %) от родовете си във флората на Дунавската равнина участва сем. Crassulaceae 

(Ангелова и др. 2008).  

Общо 22 семейства са представени в Дунавската равнина с всички свои видове, 

срещащи се България. Това отново са семейства с малко на брой видове – обикновено 1 или 

2, рядко 3 вида като Azollaceae, Celastraceae, Cornaceae, Haloragaceae, Nymphaeaceae, 

Resedaceae, Zygophyllaceae и др. Други 42 от семействата участват във флората на 

Дунавската равнина с по 50 % до 83,3 % от видовете си в България. Такива са 

Amaranthaceae, Boraginaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Euphorbiaceae, 

Fagaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Potamogetonaceae, Polygonaceae, Solanaceae и др. Най-

бедно в Дунавската равнина са представени сем. Gentianaceae – с 7,4 % от видовете си в 

България и сем. Saxifragaceae – с 10 % от видовия си състав. Големи семейства като 

Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Liliaceae, 

Orchidaceae. Poaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Rosaceae и др. участват с под 50 % от 

видовете си разпространени в България.  

Фитогеографският анализ по класификацията на Walter показва наличие във висшата 

флора на Дунавската равнина на общо 66 флорни елемента. Най-масово застъпените 20 от 

тях представляват общо 91,5 % от видовия състав, а процентното им участие във флората на 

района е от 0,64 % до 16,79 % (Фигура 1.15 , по Ангелова и др. 2008).  

 

Фиг. 1.15. Процентно участие на 20-те най-масово застъпени флорни елементи в 

Дунавската равнина, сравнено с процентното съотношение на същите флорни елементи 

във висшата флора на България 

 

 
 

 

На територията на общината се срещат 5 вида защитени растения (Червена книга на РБ 

(2011). Видовете и техният консервационен статус са дадени в (Таблица 1.33).  
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Таблица 1.33 Растения от Червената книга на РБ, срещащи се на територията на 

община Мизия 

 

№ Вид ЧК ЗБР 

1 Astragalus 

dasyanthus 

Вълнестоцветен 

клин 

CR Приложение III 

2 Hieracium 

virosum 

Отровна 

рунянка 

EN - 

3 Nuphar lutea Жълта водна 

роза 

EN Приложение III 

4 Nymphoides 

peltata 

Шитолистни 

какички 

EN Приложение III 

5 Tortula 

protobryoides 

 EN - 

 

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ) на територията на 

общината се среща един вид растение от Директива 92/34/ЕИО (цел на проекта е картиране 

и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по 

Директива 92/34/ЕИО). Това е Ruscus aculeatus.  

Първичната горско-степна растителност в Дунавската равнина е силно променена и 

запазена само по бреговете на реките, по склоновете на височините и платата или на места, 

където условията не позволяват използването на почвите за земеделски цели. Запазените 

горски съобщества са съставени от благун, цер, виргилиев, летен и дръжкоцветен дъб. По-

рядко се срещат съобщества на мъждрян, обикновен и татарски клен, бряст и липа. Край 

реките, и особено по дунавските острови, са запазени крайречни съобщества, в които 

участват главно различни видове тополи и върби.  

По-голяма част от територията на община Мизия (75%) 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) (Таблица 1.33).  

 

Таблица 1.34 Местообитания от Червената книга на РБ, срещащи се на 

територията на община Мизия 

 

No Код (ЧК) 

 

Местообитание 

 
ЧК ЗБР 

1 14C2 Бавнотечащи реки без макрофитна 

растителност 

EN - 

2 15C2 Бавнотечащи реки с макрофитна 

растителност 

EN - 

3 30G1 Гори и храсталаци от полски бряст 

(Ulmus minor) 

EN - 

4 23G1 Гори от сребролистна липа (Tilia 

tomentosa) 

EN Приложение I 
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5 07E1 Дунавски льосови степи EN Приложение I 

6 04C1 Естествени или полуестествени 

мезотрофни до еутрофни езера и 

блата с макрофитна растителност 

EN Приложение I 

7 21C3 Кални речни брегове с 

полурудерални съобщества от 

високи едногодишни хигрофити 

EN Приложение I 

8 28E5 Крайречни високотревни 

съобщества в равнините 

EN Приложение I 

9 01G1 Крайречни върбово-тополови гори EN Приложение I 

10 18G1 Лесостепни гори от цер (Quercus 

cerris) 

EN Приложение I 

11 15G1 Мизийски смесени термофилни 

дъбови гори 

EN Приложение I 

12 O5C1 Плитки пресъхващи водоеми с 

плаваща растителност 

EN - 

13 05G1 Смесени низинни и крайречни гори 

и лонгози 

CR Приложение I 

14 03C1 Съобщества от харови водорасли в 

стоящи води 

EN Приложение I 

15 20C3 Тинести и песъчливи речни брегове 

със съобщества от ниски, 

едногодишни хигрофити 

EN Приложение I 

 

 

На територията на общината има 13 вековни дървета, включени в регистъра на вековните 

дървета на ИАОС. 

 

Лечебни растения  

Растенията са използувани от най-дълбока древност като храна, лечение, облекло и 

украса. Тези от тях, които съдържат фармакологично активни вещства и оказват въздействие 

върху живия организъм са наречени лечебни растения. Народът ни ги назовава с хубавата 

старобългарска дума биле или билка. Често богатият опит на народната медицина е служил 

като отправен момент за откриване на потенциални лечебни средства от растенията. 

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). Законът за лечебните растения третира около 

700 вида лечебни растения срещащи се на територията на страната.  

Двадесет и шест от тях са забранени за събиране от естествените им находища сред 

които волски език, лечебна ружа, изтравниче, дилянка, бял оман и др. Забраните не 

включват събирането им за лични нужди. Отделни видове диворастящи лечебни растения се 

поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие 

проявява трайна тенденция към намаляване.  

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, 
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която се събира всяка година с представители на общините, държавните горски стопанства и 

РДГ – Берковица. 

 

В защитената местност “Коритата” в с. Софрониево има лечебни растения божури. 

Няма регистрирано култивирано отглеждане на билки с цел продажба.  
На територията на населените места в Общината се срещат следните видове лечебни 

растения: 

 

 гр. Мизия: 

 Местността “Лъгът”: божур, лисичина, минзухар, див чесън, репей, синя жлъчка, 

троскот, трънка, капина, живовляк, коприва, маточина, слез, шипка, бабини зъби, 

вълча ябълка, глухарче, синчец. 

 Местност “Биволарката”: пелин чер, репей, теменуга дива, бъз черен, къпина, 

маточина, мечо грозде, слез, татул, мак див, трънки, бабини зъби, лепка, синя жлъчка, 

ралица. 

 Местност “Косаня”: смрадлика, репей, троскот, трънка, къпина, глог, коприва, 

маточина, живовляк, орех, слез, див мак, бабини зъби, вълча ябълка, глухарче, повет, 

сапуниче. 

 “Немцов дол”: троскот, орех, бъз черен, маточина, мечогрозде, репей, слез, татул, 

трънки, змийско мляко, повет, глухарче, детелина бяла, трънка, синап медицински. 

 “Балабанов дол”: акация бяла, репей, синя жлъчка, троскот, къпина, коприва, 

маточина, слез, бабини зъби, ветрогон, бучиниш, вълча ябълка, лепка, овчарска 

торбичка, синап. 

 “Лалков дол” към с.Сараево: трънка, троскот, върба, ракита, къпина, репей, слез, 

татул, шипка, топола, бабини зъби, вълча ябълка, жълт кантарион, лепка, повет, глог. 

 “Рога”: глухарче, репей, върба, живовляк, иглика, лопен, слез, татул, трънкисухи, 

бабини зъби, ветрогон, комунига жълта, маточина. 

 “Стария дъб”: минзухар есенен, акация бяла, вратига, здравец обикновен, иглика, 

корен капина, бъз черен, лопен, репей, татул, шипка, бабини зъби, бръшлян, глухарче, 

коприва, лепка. 

 “Гладно поле”: репей, синя жлъчка, черен бъз, лопен маточина, мечо грозде, слез, 

татул, глог червен, мак див, шипка, бабини зъби, бучиниш, вълча ябълка, глухарче, 

жълтурче, кукувича прежда, лепка, овчарска торбичка, повет. 

 “Чуката”: репей, коприва, лопен, маточина, мечо грозде, слез, мак див, ветрогон, 

бучиниш, глухарче, детелина бяла, магарешки трън, синап. 

 “Среден връх”: акация 170 дка, лопен, овчарска торбичка, повет. 

 

 

 с. Крушовица 

 Местност “Божурова падина”: божур, метличина, овчарска торбичка, синя жлъчка, 

троскот. 

 “Рестова падина”: минзухар есенен, мента горска, метличина, овчарска торбичка, 

синя жлъчка, троскот. 

 “Пчелина”: акация бяла, вълча ябълка, врабчови чревца, жълт кантарион, лепка, 

смрадлика, теменуга, метличина, синя жлъчка, живовляк теснолист, пелин. 

 “Бъзовишки дол”:акация бяла,бъзак,бъз черен, метличина,синя жлъчка,троскот. 

 “Фильови падини”: вълча ябълка, метличина, овчарска торбичка, синя жлъчка. 

 “Гереня”: акация, глухарче, лайка,метличина,овчарска торбичка,ралица,синя жлъчка. 

 “Блатни ливади”: глухарче, метличина, овчарска торбичка, синя жъчка. 

 “Пасище”: троскот, глухарче, метличина, овчарска торбичка, синя жъчка. 
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 “Караджинец”: зайча сянка, кантарион жълт, бабини зъби, мащерка, равнец бял, 

ралица, лопен. 

 “Лачовски лозя”: врабчови чревца, синя жлъчка, троскот. 

 “Лъга”: жълтурче, метличина, ралица, синя жлъчка, троскот. 

 “Пешлейски геран”: коноп див, коприва, орех, бабини зъби, хвощ. 

 “Илиева падина”: коноп див, метличина, овчарска торбичка, живовляк, дива капина, 

троскот. 

 “Горно ливаде”:кукувича прежда, ралица. 

 “Долно ливаде”:кукувича прежда, лепка, татул, овчарска торбичка, пача трева. 

 “Кнежки дол”: кукувича прежда, ралица. 

 “Биволарка”: смрадлика, теменуга дива, живовляк, дива къпина. 

 “Горски масиви”: глог, ясен, драка, трънка. 

 “Совата”: мащерка, метличина, овчарска торбичка, ралица. 

 “Брестова падина”: бучиниш, коприва, синя жлъчка, троскот. 

 “Липов дол”: метличина, овчарска торбичка, живовляк, липа. 

 “Пехчанец”: метличина, овчарска торбичка, ралица, синя жлъчка, лопен. 

 “Турски дол”: метличина, овчарска торбичка, репей, троскот. 

 “Сухия геран”: метличина, овчарска торбичка, ралица, живовляк теснолист, 

теменуга трицветна. 

 

 

 с. Сараево 

 Местност “Пасището”: акация, синя жлъчка, лопен, троскот, метличина. 

 “Стария казан”: Мащерка, овчарска торбичка, лайка, смрадлика, бъзовина. 

 

 

 с. Войводово 

 Местност “Лозята”: акация, подбел, смрадлика, татул, овчарска торбичка, полски 

мак. 

 Местност “Декарите”: акация, овчарска торбичка, лопен, лайка, коприва. 

В останалите части на селото се намират: коприва, глог, шипка, мащерка, пелин, жълт 

кантарион, невен (отглежда се като декоративно растение по домовете). 

 

 

 с. Софрониево 

 Местност “Край село”; акация, овчарска торбичка, глухарче. 

 Местност “Крушата”: акация, татул, лопен, лепка, метличина, полски хвощ. 

 

 

 с. Липница 

 Местност “Герена”: акация, жълт кантарион, мащерка, бял равнец, лопен, полски 

мак. 

Копър, магданоз, босилек и градинска чубрица се отглеждат по домовете за 

подправка във всички населени места 

По централните улици на населените места има липови дървета. Цветът им се събира 

за чай всяка година.  

Останалите билки се берат за домашно ползване в ограничени количества. 

Общинският съвет е гласувал такса за издаване на разрешително за бране на билки. 
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Позволителни за билки основно за бране на липов цвят през годините са издавани, 

както следва: през 2013 год. – 4 броя (за 1650 кг липа), 2014 год. – 2 бр. (за бял бъз 1000 кг и 

100 кг липов цвят) и 2015 год. – 2 бр. (за 1400 кг липа). 

 

9.2. Животински свят  
Животинският свят в Дунавската равнина (също както и растителността), е силно 

повлиян от човешката дейност. Тя е довела до намаляване на броя видове и тяхната, 

численост.  

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 Ирано-Туранската област) обитатели са разпространени 

различни видове животни. От 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. Видовете и консервационният им статус (категорията им на защитеност съгласно 

червената книга и приложенията на Закона за биологично разнообразие, в които са 

включени) са дадени в Таблица 1.35.  

 

Таблица 1.35 Видове риби от Червената книга на РБ (2011), срещащи се в община 

Мизия 

 

Вид ЧК ЗБР 

 

Acipenser 

gueldenstaedtii 

Руска есетра CR Приложение II, IV 

Acipenser stellatus Пъструга CR Приложение II, IV 

Eudontomyzon mariae Украинска минога CR - 

Huso huso Моруна CR Приложение II, IV 

Pungitius platygaster Деветигла бодливка CR - 

Sander volgensis Малка бяла риба CR - 

Acipenser ruthenus Чига EN ПриложениеII 
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Anguilla anguilla Речна змиорка EN - 

Carassius carassius 3латиста каракуда EN - 

Chalcalburnus 

chalcoides 

Брияна EN - 

Misgurnus fossilis Виюн EN Приложение II 

Romanogobio 

kesslerii 

Балканска кротушка EN - 

Sterna hirundo Речна рибарка EN - 

Zingel streber Малка вретенарка EN Приложение II 

Zingel zingel Голяма вретенарка EN Приложение IV 

Acipenser nudiventris Шип EX Приложение II, IV 

Alosa caspia Харип VU Приложение II 

Aspius aspius Распер VU Приложение II 

Barbus barbus Обикновена мряна VU Приложение IV 

Gymnocephalus 

baloni 

Високотел бибан VU  

Gymnocephalus 

schraetser 

Ивичест бибан VU Приложение I, IV 

Lota lota Михалца VU - 

Pelecus cultratus Сабица VU - 

Romanogobio 

albipinnatus 

Белопера кротушка VU Приложение ІІ 

Sabanejewia 

bulgarica 

Дунавски щипок VU  

 

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") 19 вида риби от Директива 

92/34/ЕИО се срещат на територията на общината. Това са Alburnus sarmaticus, Alosa 

immaculata, Alosa tanaica, Aspius aspius,Barbus meridionalis, Cobitis elongata, Cobitis taenia, 

Cottus gobio, Eudontomyzon mariae, Gobio kessleri, Gobio vladykovi, Gymnocephalus baloni, 

Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus amarus, Sabanejewia 

aurata, Zingel streber и Zingel zingel.  

Един вид земноводно от Червената книга се среща в община Мизия - Triturus 

dobrogicus. Видът е включен в Червената книга на РБ (2011) със статут уязвим (VU). 

Дунавският гребенест тритон е включен в Приложение ІІI на ЗБР.  

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" на територията на общината се 

срещат следните видове земноводни от Директива 92/34/ЕИО: Bombina bombina, Bombina 

variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina и 

Rana ridibunda.  

Два вида влечуги от Червената книга на РБ (2011) със статут на застрашени видове 

(EN) се срещат на територията на общината - Testudo hermanni и Elaphe sauromates. Двата 

вида са включени в Приложение II и III на ЗБР.  

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" на територията на общината се 

срещат следните видове влечуги от Директива 92/34/ЕИО: Elaphe sauromates, Emys 

orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni, Coluber caspius, Elaphe longissima, Lacerta 

trilineata, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis taurica и Vipera ammodytes.  
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Двадесет и шест вида птици от Червената книга на РБ се срещат на територията на 

общината. Видовете и консервационният им статус (категорията им на защитеност съгласно 

червената книга и приложенията на Закона за биологично разнообразие, в които са 

включени) са дадени в Таблица 1.36.  

 

Таблица 1.36 Видове птици от Червената книга на РБ (2011), срещащи се в община 

Мизия 

 

Вид ЧК ЗБР 

Ixobrychus minutus Малък воден бик EN Приложение II, III 

Melanocorypha 

calandra 

Дебелоклюна 

чучулига 

EN Приложение II, III 

Panurus biarmicus Мустакато 

тръстикарче 

EN Приложение II 

Рicus canus Сив кълвач EN Приложение II 

Sterna albifrons Белочела рибарка EN Приложение II, III 

Accipiter brevipes Кръстопръст ястреб VU - 

Alosa pontica Карагьоз VU Приложение II, IV 

Aquila pomarina Малък креслив орел VU Приложение III 

Ardea cinerea Сива чапла VU Приложение III 

Buteo rufinus Белоопаш мишелов VU Приложение ІІ, ІІІ 

Ciconia ciconia Бял щъркел VU Приложение ІІ, ІІІ 

Circaetus gallicus Орел змияр VU Приложение II 

Circus pygargus Ливаден блатар VU  

Coracias garrulus Синявица VU Приложение ІІ, ІІІ 

Falco subbuteo Сокол орко VU Приложение ІІ, ІІІ 

Milvus migrans Черна каня VU Приложение ІІ, ІІІ 

Tachybaptus ruficollis Малък гмурец VU  

Tyto alba Забулена сова VU Приложение ІІ, ІІІ 

Falco cherrug Ловен сокол CR Приложение III 

Falco vespertinus Вечерна ветрушка CR Приложение III 

Pandion haliaetus Орел рибар CR Приложение III 

Accipiter gentilis Голям ястреб EN Приложение III 

Ardea purpurea Червена чапла EN Приложение II, III 

Ardeola ralloides Гривеста чапла EN Приложение II, III 

Botaurus stellaris Голям воден бик EN Приложение II, III 

Circus aeruginosus Тръстиков блатар EN Приложение II, III 

 

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I") 107 вида птици се срещат на територията на 

общината. От грабливите птици се срещат Accipiter brevipes, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, 

Aquila pomarina, Asio otus, Falco Subbuteo, Falco tinnunculus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Tyto 

alba и др. Водоплаващи птици, установени на територията на община Мизия са Anas 

platyrhynchos, Anas querquedula, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Gallinula chloropus и др. 

Други птици, установени по време на гнездовия период са Alauda arvensis, Carduelis 

carduelis, Ciconia ciconia, Coccothraustes coccothraustes, Columba livia, Coracias garrulous, 

Cuculus canorus, Delichon urbicum, Emberiza hortulana, Erithacus rubecula, Melanocorypha 

calandra, Merops apiaster, Motacilla alba, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, 
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Sitta europaea, Sylvia communis,Upupa epops и др. Пълен списък на видовете е даден в 

Таблица 1.37.  

 

Таблица 1.37 Видове птици, срещащи се в община Мизия (проект "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I" (МОСВ) 

 

Код Вид Код Вид 

A402 Accipiter brevipes A721 Gallinula chloropus chloropus 

A619 Accipiter gentilis gentilis A342 Garrulus glandarius 

A633 Accipiter nisus nisus A251 Hirundo rustica 

A298 Acrocephalus arundinaceus A617-B Ixobrychus minutus minutus 

A296 Acrocephalus palustris A233 Jynx torquilla 

A168 Actitis hypoleucos A338 Lanius collurio 

A247 Alauda arvensis A339 Lanius minor 

A229 Alcedo atthis A341 Lanius senator 

A705 Anas platyrhynchos A604 Larus michahellis 

A055 Anas querquedula A246 Lullula arborea 

A255 Anthus campestris A271 Luscinia megarhynchos 

A089 Aquila pomarina A242 Melanocorypha calandra 

A699 Ardea cinerea cinerea A230 Merops apiaster 

A634-B Ardea purpurea purpurea A746 Miliaria calandra 

A221 Asio otus A262 Motacilla alba 

A218 Athene noctua A260 Motacilla flava 

A688-B Botaurus stellaris stellaris A319 Muscicapa striata 

A087 Buteo buteo A277 Oenanthe oenanthe 

A403 Buteo rufinus A337 Oriolus oriolus 

A243 Calandrella brachydactyla A214 Otus scops 

A364 Carduelis carduelis A329 Parus caeruleus 

A745 Carduelis chloris A330 Parus major 

A698 Casmerodius albus albus A620 Passer domesticus 

A334 Certhia familiaris A771 Passer hispaniolensis 

A726 Charadrius dubius curonicus A356 Passer montanus 

A667-B Ciconia ciconia ciconia A644 Perdix perdix all others 

A081 Circus aeruginosus A115-X Phasianus colchicus 

A084 Circus pygargus A343 Pica pica 

A373 Coccothraustes coccothraustes A234 Picus canus 

A206 Columba livia var. domestica A235 Picus viridis 

A687 Columba palumbus palumbus A691 Podiceps cristatus cristatus 

A231 Coracias garrulus A718 Rallus aquaticus aquaticus 

A742 Corvus corone cornix A336 Remiz pendulinus 

A348 Corvus frugilegus A249 Riparia riparia 

A347 Corvus monedula A276 Saxicola torquatus 

A113 Coturnix coturnix A332 Sitta europaea 

A212 Cuculus canorus A209 Streptopelia decaocto 

A738 Delichon urbicum A210 Streptopelia turtur 

A658 Dendrocopos major A219 Strix aluco 

A238 Dendrocopos medius A351 Sturnus vulgaris 
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A240 Dendrocopos minor A311 Sylvia atricapilla 

A429 Dendrocopos syriacus A310 Sylvia borin 

A236 Dryocopus martius A309 Sylvia communis 

A377 Emberiza cirlus A308 Sylvia curruca 

A376 Emberiza citrinella A307 Sylvia nisoria 

A379 Emberiza hortulana A690 Tachybaptus ruficollis 

ruficollis 

A382 Emberiza melanocephala A165 Tringa ochropus 

A381 Emberiza schoeniclus A676 Troglodytes troglodytes 

A269 Erithacus rubecula A283 Turdus merula 

A099 Falco subbuteo A285 Turdus philomelos 

A096 Falco tinnunculus A213 Tyto alba 

A657 Fringilla coelebs A232 Upupa epops 

A723 Fulica atra atra A142 Vanellus vanellus 

A244 Galerida cristata   

 

Три вида бозайници (без прилепи) от Червената книга на РБ (2011) се срещат на 

територията на общината. Видовете и консервационният им статус (категорията им на 

защитеност съгласно червената книга и приложенията на Закона за биологично 

разнообразие, в които са включени) са дадени в Таблица 1.38.  

 

Таблица 1.38 Видове бозайници (без прилепи) от Червената книга на РБ (2011), 

срещащи се в община Мизия 

   

Вид ЧК ЗБР 

Mesocricetus newtoni Черногръд хомяк VU Приложение ІІ, ІІІ 

Spermophilus citellus Европейски лалугер VU Приложение ІІ 

Miniopterus 

schreibersii 

Пещерен дългокрил VU Приложение ІІ, ІІІ 

 

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" следните 8 вида бозайници от 

Директива 92/34/ЕИО се срещат на територията на общината: Canis aureus, Dryomys nitedula, 

Lutra lutra, Mesocricetus newtoni, Muscardinus avellanarius, Mustela eversmanii, Spermophilus 

citellus, Vormela peregusna.  

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" на територията на община Мизия 

се срещат 17 вида прилепи: Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Мyotis 

bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus 

blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

mehelyi, Hypsugo savii, Myotis alcathoe, Myotis mystacinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 

pygmaeus. 

 

9.3.Защитени територии и защитени зони 

  

9.3.1.Защитени територии  

Защитена територия, охраняваща рядък растителен вид на територията на община 

Мизия е ЗМ ”Коритата” с находище на червен божур в землището на с. Софрониево с площ 

от 2 ha, стопанисвана от общината. Защитената местност е обявена за природна 
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забележителност със Заповед № 470/ 07.05.1982 г. на комитета по опазване на природната 

среда (КОПС). Тя е прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-

641/26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ бр. 60/04.07.2003 г.).  

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;  

 

Друга защитена територия е местността “Данева могила” с площ 4,9 ha в землището 

на с.Софрониево - естествен пейзаж, групи от вековни дървета и останки от праисторическо 

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 е следният:  

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. 

 

9.3.2.Защитени зони  

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%.  

33 BG0002009 “Златията”, за опазване на дивите птици попада в землището на с. 

Софрониево. Зоната е обявена със заповед № РД-548/05.09.2008 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 
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консервационна значимост (SPEC). Защитената зона попада на територията на с. 

Софрониево на площ от 663,5 ha.  

За ЗЗ по Натура 2000 на територията на Общината е обявена “Река Скът”- BG0000508 за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 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. Тя попада в землищата на с. Сараево, 

гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с Липница на площ 191 ha.  

Освен защитените зони “Златията” и “Река Скът” на територията на общината се намира и 

защитена зона “Река Огоста” - BG0000614 за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна. 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. 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. 

 

Изводи:   

1. Незаконните сечи предизвикват ерозионни процеси и водят до намаляване на 

горските екосистеми. 

2. Необходимо е да се изучат, опознаят и популяризират защитените територии и 

защитените зони по Натура 2000 в община Мизия  с цел опазването им като за целта се 

оформят еко-пътеки до тях. 

 

10. Зелени площи в община Мизия 

 

На територията на община Мизия има 297дка зелени площи, в регулация на населените 

места, от които 131дка са на територията на гр.Мизия. За територията на цялата община те 

са разпределени по 32.7м
2 

 на жител. 

Съгласно застроителния план на общината, количеството зелени площи е в нормите. 

Зелените площи в централната част на населените места са покрити главно от цветя, 

храсти, тревна растителност, дървесни видове (липа, бреза, акация, обикновен смърч, див 

кестен, планински и полски ясен, сребрист смърч, източна и западна туя, платан, черница). 

Посочените дървесни видове се срещат и в квартални райони извън централната зона. 

Площите в централните части са добре поддържани, но средствата за озеленяване са 

крайно недостатъчни. Ето защо в крайните жилищни райони зелените площи са в лошо 

състояние, изоставени. 

Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху дървета, храсти и 

треви се утаява до 72% от въздушната прах и до 60% от серния двуокис. 

Частично решаване на проблема се постига с организираните сравнително малки 

пролетни залесителни кампании с участието на училища и детски градини, с репродуктивен 

материал, предоставен от лесничейства гр.Оряхово и гр.Берковица. 

В с. Крушовица, югозападно от населеното място, в местността “Герена” има оформен 

лесопарк общинска собственост  с преобладаваща растителност тревни и иглолистни видове 

с обща площ от 35.732 дка. В с. Войводово също има оформени 2 броя лесопарка от 

иглолистни видове:  

І – вия с обща площ от 5.916дка около с 50% 
- тна

 залесеност;  

ІІ – рия се поделя на празно дворно място – 3.762 дка и залесен терен 716м
2
 от смесено 

горско съобщество, бреза, клен, бор. 
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Изводи:   

 

1.  Незаконна сеч; 

2. Средствата за поддръжка и възстановяване на зелените площи са крайно 

недостатъчни. 

 

11. Шум 

 

Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници, 

характерни за съвременните населени места – транспортине потоци на автомобилния 

транспорт, както и локалните източници на шум (промишлени, комунално битови, речен 

транспорт и други).  

На територията на общината няма въведена мониторингова система за измерване на 

нивото на шума в околната среда излъчван от различни източници и нивото на шума в 

мястото на въздействие.  

Основното влияние на шума върху територията на Община Мизия има транспортната 

инфраструктура, която е представена от пътища от републиканската и общинската пътна 

мрежа. Основните източници на шум в общината са свързани с транзитно преминаващият 

автомобилен транспорт, предимно тирове от гр. Враца за Фериботен к-с Оряхово-Бекет и 

обратно.  

Към транспортната инфраструктура потенциално принадлежащо е и пристанище 

“Дуним” на "Дунавски драгажен флот “Дуним” - Козлодуй". Пристанището е регистрирано 

като пристанище за обществен транспорт с регионално значение за обработване на насибни и 

генерални товари и е разположено е в охраняемата зона на АЕЦ “Козлодуй“, като достъпът 

до него е контролиран и ограничен 

 

Изводи:   

 

1. гр. Мизия се характеризира със сравнително нормална шумова среда.  

2. Изграждането на околовръстен път за транзитния моторен поток ще бъде мярка за 

преустановяване на шумовото натоварване по централната улица в гр.Мизия. 

3. Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до значително 

подобряване на шумовата среда;  

 

12. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения 

 

Община Мизия е разположена в тридесет километровата зона около АЕЦ Козлодуй. На 

територията на общината са определени четири мониторингови пункта, от които веднъж на 

тримесечие се набира почвена проба и се измерва гама – фонд.  

Измерените стойности на мощност на еквивалентната доза са в границите от 0.13 до 

0.20 микросиверта/час. Естествените стойности за територията на страната са до 0.40 

микросиверта/час. 

 

13.Управленски ресурси 

 

В общинската администрация, към дирекция Управление на територията, 

икономически, социални и хуманитарни дейности “УТИСХД” лицата, които отговарят за 

контрола свързан с опазване компонентите на околната среда от замърсявания и което 

съдейства за изпълнение на приоритетните задачи в областта на опазване на околната среда 
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е главен специалист “Екология”. Работата на Общинският съвет гр.Мизия при взимането на 

решения в областта “околна среда” е подпомогната от сформирана постоянна комисия по 

“Икономическо и регионално развитие, европейски програми и проекти, земеделие и 

екология”. 

Приети са: 

Наредба № 1 за “Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото 

имущество и природата на територията на общината”; 

Наредба №17 за “Изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Мизия” ; 

Наредба №25 за “Управление на отпадъците и опазване чистотата на територията на 

Община Мизия”. 

 

14. Икономически показатели  

Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и 

промишленост  

Основни икономически сектори за община Мизия са земеделие, животновъдство, 

зърнопроизводство, хранителна промишленост, търговия, услуги и транспорт. 

Икономическото развитие на общината през последните години следва тенденциите в 

национален и световен мащаб. Ръст до 2008 - 2009 г. и спад след глобалната икономическа 

криза. По-голяма част от фирмите страдат от едни и същи явления, характерни за 

икономическата конюнктура в страната: продължителна ниска икономическа активност и 

слаба финансова дисциплина. 

Приходите от продажби се използват за материали, суровини, енергия, за работна 

заплата, и натрупване на скромна печалба. Няма възможност да се отделят средства за 

инвестиции, за технологично обновление, за машини и съоръжения, без които не може да 

се провежда политика на обновление.  

Направеният в миналото опит за индустриализиране на гр. Мизия, сега би могъл да 

се използва като изходна база за развитието на съвременната икономика чрез 

преструктуриране, модернизиране и реализация на нови производства, главно на базата на 

чуждестранните инвестиции. Общинското ръководство работи за създаване на бизнес 

център и индустриална зона на територията на бившия КЦХ. 
По-големите фирми на територията на Община Мизия, спомагащи за по-добра 

социално-икономическа ситуация са: 

 “Косаня” ЕООД - Търговия с черни и цветни метали, горива, строителни 

материали,  хранителни, промишлени  стоки и др. дейности; 

 “Скът-Мизия” АД - мелница и зърнени храни, специализирани за производството 

на брашна и фуражи, производство на хляб и хлебни изделия; 

 “Яйца и птици” АД – производство на яйца и птици; 

 “Текон Инвест” АД – произвежда тетрадки и канцеларски материали фирмата на 

територията на бившия комбинат за целулоза и хартия; 

 ЕТ “Електрон – Експорт – Петьо Тоцев – производство на хляб и хлебни изделия; 

 ЕТ “Нови” – мебели и строителни материали; 

 ЕТ “ТиТ-Тихомир Пировски” – строителни материали; 

 ЕТ “Георги Велчев” – автобусен транспорт. 

За изкупуване на метали в гр. Мизия са регистрирани два пункта - “Косаня” ЕООД и 

“ТиТ-Тихомир Пировски”. Освен метали фирмите изкупуват акумулаторен скраб, 

пластмаса, хартия и стъкло. Пунктовете притежават съответните разрешителни по ЗУО и 

лицензии за извършване на горепосочените дейности, както и договори с рециклиращите 

предприятия в страната. И двете фирми притежават разрешителни за временно съхранение 
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и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

Хранително - вкусовата промишленост е представена преди всичко от 

производството на хляб, тестени изделия и безалкохолни напитки. 

 

Таблица 1.39: Магазини по населени места в Община Мизия 

 

Населено 

място 
Магазини 

Павилион, 

бюфет 

Кафе 

аперитиви 
Ресторанти Закусвални 

Пивници, 

механи 
Дискотеки 

гр.Мизия 24 2 9 2 1   

площ 
2210 

кв.м. 
70 кв.м. 

780 

кв.м. 

320 

кв.м. 

120 

кв.м. 
  

капацитет  30 210 100 20   

с.Липница 3  3     

площ 
480 

кв.м. 
 

160 

кв.м. 
    

капацитет   60     

с.Крушовица 8  3   3 1 

площ 
640 

кв.м. 
 

180 

кв.м. 
  

260 

кв.м. 

160 

кв.м. 

капацитет   60   60 50 

с.Войводово 2  1     

площ 
150 

кв.м. 
 

100 

кв.м. 
    

капацитет   20     

с.Софрониево 7  6 1   1 

площ 
300 

кв.м. 
 

350 

кв.м. 

200 

кв.м. 
  

150 

кв.м. 

капацитет   120 40   50 

с.Сараево 1       

площ 40       

капацитет        

 

Източник: Община Мизия 

 

От Таблица 1.39 се вижда, че обслужващата сфера в община Мизия е добре развита. 

Във всички населени места има магазини, а кафе - аперитиви във всички без с. Сараево. 

Дискотеки има в селата Крушовица и Софрониево. Ресторанти в гр. Мизия и с. Софрониево. 

В гр. Мизия има и закусвални, а механи само в  с. Крушовица. 

На територията на общината е развит само автомобилният транспорт. Обществен 

градски транспорт няма. Не са налични таксиметрови фирми. Извънградският транспорт се 

осъществява от транспортни фирми - ЕТ Георги Велчев, гр. Мизия.  

Средната годишна работна заплата в община Мизия за 2010 г. е 4261 лева, по данни 

на ТСБ-Враца, което е с 3516 лева или с 46% по-малко от средната годишна заплата за 

страната - 7777 лева. 
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14.1.Селско стопанство  

Селското стопанство е водещ отрасъл на икономиката в община Мизия. То е 

основен източник на доходи и заетост и ще продължава да играе важна роля за развитието 

на района  в бъдеще.  

Това се обуславя от наличният потенциал и традициите в социално -икономическото 

развитие. Релефът е разнообразен от равнинен покрай р. Дунав, р. Огоста и р. Скът до 

хълмист. Поради характера на релефа преобладават гори, мери и пасища. Това предполага 

паралелно развитие на растениевъдството и животновъдство.  

Липсата на средства и сравнително бедните почви не дават възможност 

традиционното растениевъдство да се развива ефективно.  

Условията са подходящи за развитие на трайни насаждения.    

 

Таблица 1.40: Площ на селскостопанската територия по населени места към април 

2013 г. 

 

Населено място Площ (дка) 

гр. Мизия 55 299,253 

с. Софрониево 51 000,012 

с. Крушовица 45 853,511 

с. Липница 23 348,004 

с. Войводово 6 859,812 

с. Сараево 3 175,050 

ОБЩО: 185 535,642 

 

Източник: ОСЗ – гр. Оряхово 

 

С най-голямо стопанско значение е земята. Обработваемата земя, се използва 

пълноценно и е запазена екологично чиста. През последните години се забелязва тенденция 

на намаляване на обработваните земи и отглежданите култури. Животновъдството е 

ограничено с отглеждане на животни и птици в домашните стопанства.  

Общинският земеделски фонд на община Мизия по данни от ОСЗ – гр. Оряхово е 

185 535,642 дка, от които най-голям дял заемат земеделските площи в гр. Мизия и селата: 

Софрониево, Крушовица и Липница. Земите в землищата на селата Войводово и Сараево 

заемат едва 5.4 % от общата площ. 

 

Таблица 1.41: Обработваема земеделска земя за селскостопанската 2012/2013 г. (дка) 

 

Населено място Обработваема земя (дка) 

с. Войводово 5 217, 426 

с. Крушовица 36 783, 718 

с. Липница 18 839, 383 

гр. Мизия 44 206, 052 

с. Сараево 1 548, 803 

с. Софрониево 40 874, 580 

ОБЩО: 147 469,962 

 

Източник: ОСЗ – гр. Оряхово 
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Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Мизия за 

селскостопанската 2012/2013 г. е 147 469,962 дка или 80% от общия поземлен фонд 

селскостопанска земя (185 535,642 дка).  

Пазарът на земя  и договорите за аренда през анализирания период бележат ръст. 

Броят на сделките през 2012 г. расте със 265 сделки спрямо 2010 г. когато сделките са 487, и 

съответно броят на договорите за аренда през 2012 г. се увеличава повече от три пъти на 

1938 договора спрямо 2010 г. когато има 589 договора. 

 

Таблица1.42:  Пазар на земята и договори за аренда в община Мизия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:ОСЗ – гр. Оряхово 

 

Общият брой регистрирани земеделски производители в община Мизия към 2012 г. 

е 134, от които 120 се занимават с обработка на земя и растениевъдство. Броят на 

арендаторите в общината е 35, които са сключили със собствениците на земята 1938 

арендни договора и обработват над 24 000 декари земеделска земя. 

 

14.2.Растениевъдство 

Тенденциите за развитие на растениевъдството в община Мизия са положителни. 

Традициите, плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с техника и 

свободната работна ръка, с възможности за реализация предимно в земеделието, са 

основните ресурси на общината.  

Влияние върху структурата на земеделските култури оказват и външни за средата 

фактори. Създадените  земеделски кооперации и по-крупните арендатори разполагат със 

собствена техника за обработка на земята, която на този етап задоволява потребностите. 

Зърнено-хлебните, зърнено-фуражните и технически култури са преобладаващите 

култури върху обработваемата земя в общината.  

Производителите на зеленчуци, картофи и др.са предимно малки частни стопанства 

за задоволяване на собствените си нужди и съвсем малко за преработвателни предприятия 

и вътрешния пазар. 

Съществуващите лозови насаждения са с висока степен на прореденост и са на 

голяма възраст. Обновяването на лозовите насаждения от собствениците е незначително. 

Според Баланса по начин на трайно ползване на земите, предоставен от ОСЗ – гр. 

Оряхово, в община Мизия има 17 441 обработваеми ниви с обща площ 158 278,797 дка. 

Изоставените ниви са 6 броя, ерозиралите – 17 броя, наводнени са 9 ниви, а 5 са 

унищожени от промишлени дейности.  

Зеленчуковите градини са 68 броя с обща площ 67,520 дка. Овощните градини са 25 

броя с площ 312,926 дка, а лозовите масиви са разположени 3374,274 дка. 

Показател по години 2010 2011 2012 

Пазар на земята – брой 

сделки 
487 569 752 

Продадена земя в дка 4827,967 4889,154 6212,246 

Брой договори за 

аренда 
589 1291 1938 
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Таблица 1.43: Среден добив на основните култури за 2012 г., отглеждани  в община 

Мизия (кг/дка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Източник:ОСЗ – гр. Оряхово 

 

Растениевъдството в община Мизия се развива добре през 2012 г. Средните добиви 

от  царевица са най високи 440 кг/дка, следвана от пшеница и ечемик съответно – 360 и 300 

кг/дка. Добивите от рапица и  слънчоглед са както следва 280 и 240 кг/дка. Най-ниски са 

средните добиви от лозовите насаждения 120 кг/дка. 

 

14.3. Животновъдство 
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 

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. 

 

Таблица1.44: Брой на отглежданите животни в община Мизия към януари  2013 г. 

 

Животни по 

видове 
бр. 

Говеда  980 

Овце  2730 

Кози  638 

Свине  180 

Еднокопитни 326 

Птици 257 342 

Пчелни 

семейства 
1909 

 

Източник:ОСЗ – гр. Оряхово 

Култура кг/дка 

Пшеница 360 

Ечемик 300 

Овес 210 

Слънчоглед 240 

Царевица 440 

Рапица 280 

Лозя 120 
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 На територията на община Мизия към м. януари 2013 г. се отглеждат 257 342, 

говедата и овцете са 3710, пчелните семейства са 1909, козите и еднокопитните са 964 и едва 

180 свине. Ветеринарното обслужване на животновъдството е сравнително добре 

организирано в общината от две ветеринарни служби в гр.Мизия и в с.Крушовица и двама 

ветеринарни лекари. За паша на животните, общината разполага с 282 дка ливади и 12 220 

дка мери и пасища. 

 В с. Липница е създадено еко-стопанство за отглеждане на фазани и яребици, а в с. 

Сараево има изградена ферма за есетрови риби. 

 

14.4. Горско стопанство  

Горите заемат 5,3% от територията на община Мизия, горските насаждения са 

предимно акациеви култури и насаждения от смесени широколистни – полски бряст, 

върби, гледичия, сребролистна липа, летен дъб, клен, дребнолистна липа и др. Общата 

лесистост на община Мизия е 3,8%. 

Разпределение на общата горска площ на община Мизия по видове собственост 

(хка): 

 

14.4.1. Държавни гори -753 хка в. т. ч. по видове гори:  

o Залесени площи – 535 хка 

- широколистни високостъблени – 27 хка 

- тополови – 35 хка 

- издънкови - 16 хка 

- иглолистни – 8 хка 

- нискостъблени - 449 хка 

o Площи за залесяване – 162 хка 

o Недървопроизводителни площи – 56 хка 

 

14.4.2. Общински гори – 5 хка в. т. ч. по видове гори: 

2.1. Залесени площи (тополови) – 4 хка 

2.2. Площи за залесяване – 1 хка 

 

14.4.3. Частни гори – 147  хка в. т. ч. по видове гори: 

o Залесени площи – 113 хка 

- широколистни високостъблени – 5 хка 

- тополови – 5 хка 

- издънкови - 15 хка 

- нискостъблени - 88 хка 

o Площи за залесяване – 29 хка 

o Недървопроизводителни площи – 5 хка 

 

Предвиденото ползване по Лесоустройствен проект за община Мизия е в размер на 

538 куб. м. стояща дървесина средногодишно, а общо за десетгодишния период 5358 куб. 

м. стояща дървесна маса. 

 

От 2007 г. до 2012 г. е осъществено ползване : 

 

 В държавните гори в размер 3475 куб. м. лежаща маса по години: 

- 2007 г. – 34 куб. м., землище Крушовица 

- 2008 г. – 69 куб. м., землище Крушовица и с. Софрониево 
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- 2009 г. – 466 куб. м., землище Крушовица 

- 2010 г. – 1303 куб. м., землище Крушовица и гр. Мизия 

- 2011 г. – 760 куб. м., землище Крушовица и гр. Мизия 

- 2012 г. – 843 куб. м., землище Крушовица и гр. Мизия 

 

 В частни гори в размер 41 куб. м. лежаща маса 

- 2007 г. – 2 куб. м., землище Крушовица 

- 2008 г. – 1 куб. м., землище Крушовица  

- 2009 г. – 33 куб. м., землище Крушовица 

- 2010 г. – 5 куб. м., землище Крушовица  

- 2011 и 2012 г. няма ползване. 

 

Площта и количество добивана дървесина – средногодишно за 5 г. назад: 9.7 хка, 

703 куб. м. 

На териториятя на община Мизия в ДГС – Оряхово има регистрирани 7 фирми за 

продажба на дърва за огрев, но няма регистрирани дървообработващи и преработващи 

предприятия. 

През 2008 г. са залесени 431 дка акациеви култури по програма “САПАРД” на ДФ 

“Земеделие” по землища: 

 

- гр.Мизия – 171 дка; 

- с. Софрониево – 52 дка; 

- с. Липница – 83 дка; 

- с. Войводово – 36 дка; 

- с. Крушовица – 72 дка; 

- с. Сараево – 17 дка, 

 

От тях са бракувани 323 дка. 

Държавно горско стопанство Оряхово има изготвен Лесоустройствен проект за 

периода от 2006 г. до 2015 г. и предвидените мероприятия се изпълняват по години.  

 

15. Финансови показатели 

 

Мизия е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съ-финансиране 

на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите са доста ограничени. Причината е в 

липсата на достатъчно собствени приходи в общинския бюджет.  

За 2014 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 3 970 

850 лева, в това число: 

 

1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности 2 261 097 лв., в т.ч.: 

1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности                                                          2 195 347 лв. 

1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансир.на ДД                                            лв. 

1.1.3.Собствени приходи на основните училища                                                                     0 лв.  

1.1.4. Остатък от предходен период                                                                         70 634 лв. 

1.1.5. Средства на разпор., предоставени / събрани от/за извънб. сметки (+/-)             -4 884 лв. 

 

1.2. Приходи за местни дейности  1709 753лв., в т.ч. 

1.2.1. Данъчни приходи                                                                                      245 732 лв. 

1.2.2. Неданъчни приходи                                                1 024 011 лв. 

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                                 490 800 лв. 
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1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                                          116 700 лв., 

т.ч.: 

- за строителство, основен ремонт и придобив. на ДМА и НДМА................... ............86 424 лв. 

- за екологични обекти.................................................................................... ...........................0 лв. 

- за изграждане и основен ремонт на пътища................................................ .................30 276 лв. 

1.2.5. Трансфери между бюджети – предост. трансфери (-)-отчисления за ТБО     -42 302 лв. 

1.2.6. Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната – ФЕЕВИ                  -26 789 лв.  

1.2.7. Погашения по дългоср. заеми от банки в страната – СИБАНК                        -98 436 лв. 

1.2.8. Остатък в левова равност.по валутна с-ка от предходен период                              37 лв. 

 

2. По разходната част   3 711 757 лв. 

В т.ч.: 

2.1. За делегирани държавни дейности                                                                  2 261 097 лв. 

2.2. Местни дейности                                                                              1 709 753лв,.в 

т.ч. 

2.2.1.Разходи за местни дейности                                                                                 1 423 551лв. 

2.3.2. Дофинансиране                                                  286 202 лв. 

разпределено както следва: 

- За д.122 “Общинска администрация”                           54 094 лв. 

- За д.311 “ОДЗ и ЦДГ”                                           79 665лв. 

- За д.322 “Общообразователни училища”                                          47 739 лв. 

- За д.337 “Извънучилищни дейности”                                                                               4 996 лв. 

- За д.437 “Здравен кабинет в детски градини и училища”                                             31 456 лв 

- За д.540 “Дом за стари хора”                    41 252 лв. 

- За дейност Професионални училища и проф. паралелки към СОУ                            30 000лв. 

 

Общият размер на капиталовите разходи на общината заложени в Бюджета за 2014 г. 

е 353 998 лв., в т.ч. – целева субсидия – 116 700 лева, приходи по §40-00 Постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи – 237 298 лева. Капиталовата програма е 

насочена предимно към разходи за поддръжка на общински пътища, улична мрежа, зелени 

площи и текущи ремонти на общински сграден фонд. 

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции и дейности е 

видно, че Община Мизия няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на 

проекти и дейности.  

За изпълнението на програмата, следва да се търсят източници на средства извън 

общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за 

развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, Програми за 

трансгранично сътрудничество, Дунавска стратегия, Програми на българските министерства 

и други общностни програми и международни фондове.  

Като алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити от фонд 

“ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.  

Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини 

начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното 

партньорство (ПЧП).  

Неговите форми, структуриране и механизми вече са нормативно уредени със Закона 

за публично-частното партньорство в сила от 01.01.2013 г. 

ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни 

услуги от обществен интерес и насърчаване на частните инвестици в строителството, 

поддържането и управлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и в 
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извършването на публични функции и дейности. ПЧП се урежда, чрез договор между 

публичния партньор – Община и частния партньор – Инвеститор.  

ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи и ефективно управление на 

публичните средства, като същевременно се създават работни места, генерират доходи и 

насърчава предприемачеството. 

Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на 

ОПР, в която в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за 

изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години.  

За изпълнението на ПООС 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции на 

местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата. 

 

16. Демографски показатели 

 

Демографската криза в община Мизия се задълбочава. Динамиката на населението 

през последните години показва трайна тенденция на намаление (с около 8% за последните 

6 години) или с 591 души през 2012 спрямо 2007 г. По данни от преброяването към 

01.02.2011 г. населението на община Мизия е 7570 души, а към края на годината намалява 

до 7455. През 2012 г. в общината живеят вече 7291 души, 49% от които мъже. 

 

Таблица 1.45: Население в община Мизия по пол и местоживеене 2007 - 2012 г. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всичко 7882 7637 7466 7301 7455 7291 

Мъже 3814 3689 3603 3537 3677 3603 

Жени 4068 3948 3863 3764 3778 3688 

В 

градовете 
3490 3404 3354 3289 3214 3180 

В 

селата 
4392 4233 4112 4012 4241 4111 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

По признака пол структурата на населението е сравнително балансирана. Мъжете 

през 2012 г. са само с 85 по-малко от жените. Градското население е 44%, а в селата живеят 

56% от жителите на община Мизия. 

 

Таблица 1.46: Население в община Мизия  по възрастови групи към 01.02.2011 г. 

 

Възрастови групи 

Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + 

7570 569 742 674 909 1027 1042 1274 873 460 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат 

лицата в активна трудова възраст между 30 и 59 години – 39%.  
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Възрастните на 60 и повече години са 35% от населението, а децата и младежите до 

29 години - 26%.  

Изводът, който се налага е, че населението на община Мизия бележи трайни 

тенденции на застаряване. 

 

Таблица 1.47: Население под, в и над трудоспособна възраст по местоживеене и 

пол към 01.02.2011 г. 

 

 
Общо Град Село 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 7570 3720 3850 3252 1602 1650 4318 2118 2200 

Под 

трудоспособна
1
 

1009 505 504 500 252 248 509 253 256 

В 

трудоспособна
2
 

4142 2318 1824 1909 1046 863 2233 1272 961 

Над 

трудоспособна
3
 

2419 897 1522 843 304 539 1576 593 983 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

През 2011 г. под трудоспособна възраст е 13 % от населението на община Мизия. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 2419 души или 32 % от населението.  

Около 55% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Икономически активните лица в община Мизия са 42% или 2817 души от населението 

на 15 и повече години по данни от последното преброяване.  

От икономически активните лица заети са 2163 души, останалите са безработни. 

Пенсионерите заемат значителен относителен дял – 41 % от населението в община Мизия. 

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 43% от 

населението на община Мизия (3 224 души) са семейни – женени/омъжени, около 6 % са 

разведени (442 души), близо 15 % са със статут на вдовец или вдовица.  

Несемейните са 36 % от населението, като се приспадне групата на децата и 

младежите до 19 години, делът на несемейните хора в община Мизия е 19 % от общото 

население.  

Според резултатите от Преброяване 2011 г., 9 % от населението живее в условия на 

съжителство без брак.  

Това са около 25% от юридически несемейните лица, като повече от половината от 

тях (62%) са във възрастовата група между 20 и 39 години. 

 

Таблица 1.48: Население на 7 и повече години в община Мизия по образование към 

01.02.2011 г. 

 

                                                 
1
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

2
 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 

3
 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени 

години. 
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Община, 

Местоживеене 

 

Общо 
Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

 

Начално и 

незавършено 

начално  

образование 

 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Мизия 7179 517 3297 2363 943 46 13 

В града 3062 271 1550 863 355 17 6 

В селата 4117 246 1747 1500 588 29 7 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

Данните в Таблицата показват, че 79% от населението на община Мизия на 7 и 

повече години е със средно или основно образование.  

Със средно образование са 3 297 души, а с основно 2363.  

Начално и незавършено начално образование имат 13% от жителите на общината, а 

46 души никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни.  

Броят на висшистите в общината е 517 или 7% от населението. 

В град Мизия живеят 271 лица с висше образование, а в селата 246.  

 

 

Таблица 1.49: Население в община Мизия по етническа принадлежност към 

01.02.2011 г. 

 

 

Община 

Мизия 

Лица, отговорили 

на въпроса  

за етническа 

принадл ежност 

Етническа група 

 

българска 

 

турска 

 

ромска 

 

друга 

Не се  

самоопределям 

 

Общо: 7570 

 

7305 

 

6765 

 

3 

 

490 

 

14 

 

33 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

По признака етническата принадлежност 92.6% от анкетираните жители на община 

Мизия се самоопределят като българи, 6.7 %  като роми, само 3 души са се самоопределили 

като турци и 14 души са посочили друга етническа принадлежност. 

От  всички анкетирани 0,5 % на са определили етническата си принадлежност.  

Естественият прираст на населението на община Мизия за изследвания период е 

отрицателен, като в началото бележи тенденция на намаление от минус 146 души през 2007 

г. на минус 118 души през 2009 г., след което през 2010 г. нараства до минус 140 души.  

Средно годишният брой на живородените деца в общината през периода е 52.  

Средната смъртност в община Мизия за изследваните 6 години е 182 човека 

годишно.  
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Таблица 1.50: Естествен прираст на населението на община Мизия 2007-2012 г. 

 

 

Год. 

 

Живородени 

 

Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 57 33 24 203 116 87 -146 -83 -63 

2008 58 23 35 194 93 101 -136 -70 -66 

2009 53 23 30 171 85 86 -118 -62 -56 

2010 37 24 13 177 84 93 -140 -60 -80 

2011 55 36 19 170 80 90 -115 -44 -71 

2012 54 31 23 177 80 97 -123 -49 -74 

  

Източник: Национален статистически институт 

  

Механичният прираст на населението също е отрицателен. През периода 2007-2008 г. 

се увеличава от минус 82 на минус 109 души. След това намалява на минус 11 души през 

2011 г. и минус 41 за 2012 г.  

 

Таблица 1.51: Заселени, изселени и механичен прираст в община Мизия 2007-2012 г. 

 

Година 

 

Заселени 

 

Изселени 

 

 

Механичен прираст 

 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже 

 

Жени 

 

2007 93 38 55 175 76 99 -82 -38 -44 

2008 96 37 59 205 92 113 -109 -55 -54 

2009 91 35 56 144 59 85 -53 -24 -29 

2010 128 60 68 153 66 87 -25 -6 -19 

2011 96 46 50 107 49 58 -11 -3 -8 

2012 78 29 49 119 54 65 -41 -25 -16 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Мизия през 

2012 г. е намаляло с 164 души. 
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III. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT) 

 

Един от основните етапи в стратегическото планиране е “анализът на средата”. Изводите от 

този анализ са важна предпоставка за осъществяване на по-нататъшните стъпки в процеса на 

стратегическо планиране – SWOT анализ, целеполагането и изготвянето на план за 

действие. Това наложи те да бъдат изложени в тази част по структуриран начин.  

 

Избран бе подходът основните изводи да се групират в две основни части: 

 

  Възможности и заплахи. 
  Силни  и слаби страни. 

  

Възможности. Възможностите представляват  най- благоприятните елементи на околната 

среда. Благоприятни потенциали, от които  тя се възползва или би могла да се възползва. 

 

Заплахи.Заплахите са най - неблагоприятните сегменти на външната среда на общината. Те 

поставят бариери пред настоящето и бъдещото развоитие и състояние на общината. 

  

Силни страни. Силните страни са преимущества които притежава община Мизия. Силна 

страна е констатация която дава сравнително предимство на общината. 

 

Слаби страни. Слабите страни са ограничения или недостиг на ресурси, умения и 

способности, които възпрепятстват изпълнението на целите. 

В технологията на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово значение.  

 

Благодарение на него получените резултати от “анализа на средата” могат да се 

приоритизират   и   да   бъдат   структурирани   по   начин,   позволяващ   извличането   на 

генералните стратегически цели, които ще преследва общината през следващите години. 

 
Прилагането на този аналитичен инструмент позволява: 

 

 пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината; 

 изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми; 

 насочване към приоритетните сфери на развитие; 

 насочване към приоритетните проблеми за решаване. 

 

SWOT  анализът  предлага  възможност за  творческо  интерпретиране  на  резултатите  от 

направените анализи, което е видно от предложената по-долу схема: 
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Силни страни /Strenths 

 

Слаби страни/ Weaknesses 

 

 

1. Плодородна земя, установени традиции в 

зърнопроизводството, няма пустеещи 

земи. 

2. Благоприятни климатични условия и 

богати водни ресурси, подходящи за 

развитие на риболов. 

3. Богата флора и фауна, защитени видове, 

територии и местообитания. 

4. Разнообразно културно-историческо 

наследство. 

5. Добре организирана система за 

сметосъбиране, транспортиране и 

обезвреждане 
Благоприятна   за   развитието   на   
туризма   и селското   стопанство   
природо-географска   и климатична 
характеристика; 

 

 

1. Лошо състояние на елементите на 

техническата инфраструктура, липса 

на ПСПВ, канализация и ПСОВ.  

2. Необходимост от подмяна на 

водопроводи 

3. Необходимост от нови 

водоизточници 

4. Липса на организиране системи за 

третиране на биоразградими и 

строителни отпадъци  

5. Липсата на достатъчен финансов 

ресурс 

 

Възможности/ Opportunities 

 

Заплахи/ Threats 

 

 

1. Развитие на трансграничното 

сътрудничество с Румъния в областта на 

околната среда. 

2. Потенциал за развитие на интегриран 

културно-исторически, селски, еко 

туризъм, риболов. 

3. Привличане на български и чуждестранни 

инвеститори, използване фондовете на ЕС, 

за подобряване качеството на околната 

среда.  

4. Стимулиране на ПЧП. 

5. Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

проекти. 

6. Реализиране на програми и мерки за 

енергийна ефективност  и използване на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници 

 

 

1.     Наличие на нерегламентирани 

замърсявания 

 

2.     Глобални природни катаклизми  

(засушаване, наводнения), оказващи 

влияние върху средата 

 

3. Увеличаване на миграцията, 

задълбочаване на демографската криза и 

намаляване на населението. 
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IV.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Те се формулират на базата на извършения анализ на средата, SWOT - анализ и 

стратегическите насоки касаещи околната среда. Програмата за опазване на околната среда 

има за задача да открои основните направления, върху които да бъдат концентрирани 

човешки, материални и финансови усилия, въз основа на нуждите на общината и нейните 

жители, при отчитане на спецификата и възможностите за развитие. 

 

Като приоритетни може да се изведат следните насоки: 

 

 Биологично разнообразие; 

 Екологична инфраструктура; 

 Информираност на населението 

 

 

ВИЗИЯ 

 

 Като изходна точка за формулиране на визията, целите и приоритетите на Програмата за 

опазване на околната среда на Община Мизия за периода  2015 – 2020 г. е формулираната в 

Общинския План за Развитие 2014-2020 г. визия за развитието на Община Мизия, като:  

 

“Община Мизия - привлекателен за живот и работа развит земеделски район с 

благоприятна бизнес среда, плодородна земя, съхранено природно и културно богатство, 

генериращ икономически растеж и заетост.” 

 

Програмата за опазване на околната среда на община Мизия гарантира постигането на 

балансирано и устойчиво социално и икономическо развитие на община Мизия и 

осигуряването на високо качество на живот на гражданите. Визията за околната среда 

описва  перспективите  в  близките   години  и  дава  общата  представа  за характеристиките 

на околната среда в общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие: 

 

Околна среда на община Мизия, осигуряваща високо качество и 

здравословен начин на живот, социален просперитет и устойчиво 

икономическо развитие 

 

ЦЕЛИ 

 

С Програмата за опазване на околната среда се определят средносрочни цели и приоритети 

за периода 2015-2020, като се отчитат специфичните природни характеристики и 

потенциали. Целите отговарят на критериите за специфичност, измеримост, постижимост и 

реалистичност съобразно ресурсите. 

Целите и приоритетите в ОПООС на община Мизия  са разработени, така че да се постигне 

вътрешна и външна съгласуваност.  

Вътрешната съгласуваност предполага логическа връзка между целите и избраните 

приоритети за тяхната ефективна реализация, с оглед избягване дублирането на усилия, 

неефикасно използване на ресурси и постигането на противоречиви и частични резултати 

при решаване на проблемите.  
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Външната съгласуваност на стратегическата рамка се съобразява с приоритети в областта на 

политиката за опазване на околната среда на регионално, национално и европейско ниво, 

както и с условията за достъп до финансовите ресурси. В настоящата програма са 

формулирани 3  Стратегически цели. 

 

 

 

ЦЕЛ 1 

 

 

Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда и борба с 

изменението на климата 

 

ЦЕЛ 2 

 

Опазване на биоразнообразието, ограничаване на негативното влияние на 

антропогенната дейнос, популяризиране на  природното богатство за 

развитие на туризма 

 

 

ЦЕЛ 3 
 

 

Информационни кампании за формиране на съзнание за рационално 

използване на природните ресурси и опазване на околната среда и мониторинг 

за изпълнението на  програмата 

 

 
Целите и приоритетите са подробно разписани в Плана за действие към настоящата програма. 
 
 

2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Генерална стратегическа цел на програмата 

 

Подобряване качеството на живот на населението, осигуряване на благоприятна 

околна среда, опазване на природните ресурси, чрез  устойчиво управление на околната 

среда 

 

 

ЦЕЛ І Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда и борба с изменението на 

климата 

 

Приоритет 1 Подобряване качеството на питейната вода 

№ Дейности Отговорна 

структура/звено 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

необходими средства 

1. Проектиране и изграждане на 

водопровод и Пречиствателна 

станция за питейна вода, гр. Мизия  

община Мизия 2015-2020  

ОПОС 2014-2020 

2. Подмяна на водопроводни мрежи и 

изграждане на ПСПВ в селата 

Войводово, Крушовица, Липница и 

Софрониево 

община Мизия 2015-2020 ПРСР 

     

Приоритет 2 Подобряване качеството на повърхностните води 

1. Проектиране и изграждане на 

канализация и Пречиствателна 

станция за отпадни води, гр. Мизия 

община Мизия 2015-2020 ОПОС 2014-2020 

2. Доизграждане  на канализация,  

с. Крушовица 

Община Мизия 2015-2020 ОПОС 2014-2020, 

ПРСР 
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3. Корекция на коритото на р. Скът в 

рамките на гр. Мизия 

община Мизия 2016 Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

МС/МОСВ/Централен 

бюджет 

4. Корекция на коритото на р. Скът в 

рамките на с.Крушовица 

община Мизия 2016 Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

МС/МОСВ/Централен 

бюджет 

     

Приоритет 3 Подобряване управлението на отпадъците 

1. Изготвяне на общинска програма за 

управление на отпадъците   

община Мизия 2015 - 

2. Рекултивация на депо за ТБО, гр. 

Мизия  

община Мизия 2018 ПУДООС 

3.  Изготвяне на методика за 

определяне на такса «битови 

отпадъци», съгласно указания на 

МОСВ 

община Мизия 2015 - 

4.  Изготвяне на морфологичен анализ 

на ТБО 

Община Мизия 2016 общински бюджет 

5. Почистване на нерегламентирани 

замърсявания на територията на 

общината  

Община Мизия Постоянен, 

при наличие 

на 

замърсявания 

общински средства 

6. Проектиране и изграждане на 

площадки и инсталация за 

предварително третиране на битови 

отпадъци  

Община Мизия 2018 Средства натрупани 

от отчисления за 

обезвреждане на 

отпадъци,  ОПОС 

2014-2020 

 

7. 

Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и /или 

биоразградими битови отпадъци, 

вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими битови 

отпадъци 

Община Мизия 2015-2020 Средства натрупани 

от отчисления за 

обезвреждане на 

отпадъци,  ОПОС 

2014-2020 

8. Проектиране и изграждане на 

инсталация за производство на 

биогаз на територията на КЦХ - 

Мизия 

Община Мизия 2015-2020 ОПОС 2014-2020, 

ПЧП, частни 

инвеститори 

9.  Обособяване на площадка за 

регламентирано третиране и 

обезвреждане на строителни 

отпадъци 

Община Мизия, 

частни 

инвеститори 

 

2018 

Община Мизия, 

частни инвеститори 

Приоритет 4 Намаляване на  шумовото и прахово замърсяване 

 Обходен път на гр. Мизия –от км Община Мизия, 2015-2020 Община Мизия, АПИ 
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1. 0+000 до км 4+393 и трета лента на 

път ІІ–15 Мизия –Оряхово от км 

64+150 до км 70+114 

АПИ 

Приоритет 5 Борба срещу изменението на климата 

1.  Изграждане на предпазна дига на 

р.Скът в с. Крушовица 

община Мизия 2016 Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

МС/МОСВ/Централен 

бюджет 

2. Превенция срещу свлачища в района 

на гр. Мизия и с. Сараево 

Община Мизия 2016-2017 Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

МС/МОСВ/Централен 

бюджет 

3. Въвеждане на ВЕИ в общински и 

частни сгради 

 

Община Мизия 

2015-2020 Европейски фондове, 

национални и 

международни 

програми, частни 

инвестиции 

4. Изграждане на ветрогенератори при 

с. Сараево и гр. Мизия 

Частен сектор 2015-2020 Частни инвестиции 

5. Изграждане на фотоволтаичен парк 

в гр. Мизия 

 

Частен сектор 

2015-2020 Частни инвестиции 

6. Изграждане на велоалеи и 

провеждане на информационна 

кампания за ползите от 

велосипедния транспорт 

община Мизия 2014-2020 ПРСР 

ЦЕЛ ІІ Опазване на биоразнообразието, ограничаване на негативното влияние на антропогенната 

дейнос , популяризиране на  природното богатство за развитие на туризма 

 

 

Приоритет 1 Опазване на защитени зони и територии 

 

1. План за управление на Защитените 

местности в общината 

ДГС 2015-2016 ДГС 

2. Устойчиво управление на ЗЗ “Река 

Огоста” и ЗЗ “Река Скът”, чрез 

възстановяване на типове природни 

местообитания или хабитати на 

видове и полулации, предмет на 

опазване на защитените зони 

Община Мизия, 

РИОСВ, НПО 

2015-2020 ОПОС 2014-2020. 

общински средства 

3. Залесяване на пустеещи общински 

земи и създаване на масиви с 

бързорастящи дървесни видове 

Община Мизия, 

частен сектор 

 

2015-2020 

ПРСР 

4. Създаване на нови земеделски 

стопанства за отглеждане на трайни 

насаждения, енергийни култури  и 

зеленчукопроизводство 

Частен сектор 2015-2020 ПРСР 

5. Създаване на еко-пътеки “Ботев 

път” (Липница) 

Община Мизия 2015-2020 ПРСР 
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Приоритет 2 Поддържане и опазване на зелената система 

 

1. Поддържане на съществуващите 

озеленени площи  и декоративна 

растителност, общинска собственост 

Община Мизия Постоянен  

Общински бюджет 

2. Създаване на нова декоративна 

растителност и озеленени площи 

Община Мизия Постоянен Общински бюджет 

3. Поддържане на детски съоръжения 

и други елементи на градинското 

обзавеждане в паркове и градини и 

изграждане на нови 

Община Мизия Постоянен Общински бюджет, 

ПРСР 

4. Картотекиране, създаване и 

поддържане на регистър, на 

озеленените площи и декоративната 

растителност   

Община Мизия Постоянен Общински бюджет 

5.  Пролетни и есенно зацветяване  Община Мизия постоянен Общински бюджет 

6. Контрол при извършване на 

реконструкции на дървесната 

растителност в частни имоти 

Община Мизия Постоянен Общински бюджет 

 

 

ЦЕЛ ІІІ Информационни кампании за формиране на съзнание за рационално използване на 

природните ресурси и опазване на околната среда и мониторинг за изпълнението на  програмата 
 

Приоритет 1 Информиране на обществеността 

1. Подготвяне на медийни кампании за 

възможнисти за рационално 

използване на вода, енергия и др. 

Общинска 

администрация 

постоянен Общински бюджет 

2. Информиране и подпомагане на 

инициативи за разработване на 

проекти за саниране на сгради, 

собственост на гражданите 

Общинска 

администрация 

постоянен Общински бюджет 

3. Провеждане на инициативи за 

отбелязване на световни и 

международни дни, свързани с 

опазването на околната среда 

Общинска 

администрация 

Неправителствени 

организации 

постоянен Общински бюджет 

4. Информационни проекти за ролята и 

значението на европейската мрежа 

на защитените зони „Натура 2000“ 

Общинска 

администрация 

Неправителствени 

организации 

постоянен Общински бюджет 

5. Популяризиране на природните 

ценности с цел развитие на устойчив 

туризъм 

Община постоянен Общински бюджет 

6. Осигуряване на достъп до 

информация чрез побликуване  на 

материали на интернет страницата 

на общината www.miziabg.com  

община постоянен - 

7. Информационна кампания за 

ползите от разделното събиране на 

отпадъците и тяхнто рециклиране 

Община, 

организация по 

оползотворяване 

постоянен - 

Приоритет 2 Мониторинг 

1. Систематизиране на база данни за 

околната среда от собствени и 

външни наблюдения и от контролна 

Община постоянен - 

http://www.miziabg.com/
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дейност 

2. Поддържане на регистър на зелената 

система на гр. Мизия 

Община постоянен - 

 

3.  Изготвяне на годишен отчет за 

изпълнение на програмата 

Община Ежегодно - 

 

Забележка: Предвидените мероприятия по плана за действие на Община Мизия, като 

цяло не попадат в защитените зони по смисъла на ЗБР, освен цитираните дейности в 

Цел ІІ Приоритет 1 - Опазване на ЗЗ и територии, но те са по-скоро с пожелателен 

характер и ще се изпълняват под ръководството и контрола на експерти от РИОСВ 

Враца. При евентуалната им реализация не се предвижда да се извършва промяна на 

предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите. 

  

 V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА       

 

 Орговорен отдел и длъжностно лице за координация  по изпълнение на 

програмата 

 

1. Отговорно длъжностно лице 

 

Координацията по изпълнение на програмата се осъществява от: 

 

ОБЩИНА МИЗИЯ 

Дирекция “Устройство на територията, икономически, социални и хуманитарни дейности” 

гр. Мизия, ул. “Георги Димитров” №25-27 

Лице за контакти: гл. спец. “ЕППЕЕф и Екология” 

Тел. 09161/23-15 

E-mail: obsh.mz@abv.bg    

http://www.miziabg.com 

 

2. Схема на изпълнението на програмата 

Изпълнението на програмата ще се следи по съответствие на сроковете и очакваните 

конкретни  резултати.  Отчитането  на  резултатите  от  прилагането  на  програмата  за 

изминала  календарна  година  ще  става  до  края  на  м.  март  следващата  година  чрез 

изготвяне на отчет за изпълнението й, както и цялостен отчет за изпълнение на програмата в 

края на срока на действие. 

 
3. Актуализация на програмата 

 

Настоящата программа за опазване на околната среда на територията на община Мизия е 

отворен документ и подлежи на доусъвършенстване, допълване и актуализиране. 

При настъпила промяна в нормативната база или поради други причини се подготвя 

актуализация на програмата чрез мотивирано предложение до Общински съвет Мизия. 

Такава актуализация е наложителна при съществена промяна в приоритетите на общината, 

съществени изменения в съществуващите условия, промяна в нормативната уредба по 

опазване на околната среда и т.н. 

 
4. Информиране на РИОСВ и обществеността 

 

Програмата за ООС е достъпна за компетентните органи /РИОСВ Враца и МОСВ/ и 

обществеността чрез Интернет страницата на общината на адрес:  www.miziabg.com   

 

mailto:obsh.mz@abv.bg
http://www.miziabg.com/
http://www.miziabg.com/

