
        

 
В изпълнението на проекта взеха участие:  

 СМР: ДЗЗД “КИ– Мизия”- гр. София; 

 Дейности по почистване на р. Скът в подобект ІІ– 
гр. Мизия: “Ивкомплект” ЕООД– гр. София; 

 Проектиране и авторски надзор: 
“Водпроектконсулт” ЕООД- гр. София; 

 Оценка за съответствие на инвестиционния 
проект със съществените изисквания на 
строежите: “Пътинвест- инженеринг” АД- гр. 
София; 

 Строителен надзор: “СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД- 
гр. София; 

 Геодезическо заснемане и екзекутиви: “ЦЕЙС” 
ЕООД- гр. Враца; 

 Управление на проекта и инвеститорски контрол: 
Екип на Община Мизия 

 

Съгласно действащата нормативна уредба (ЗУТ, 
ЗООС, ЗВ и др.), изпълнението на проекта е 
съгласувано от:   

 Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, ДНСК; 

 Министерство на здравеопазването, РЗИ- гр. 
Враца; 

 Министерство на околната среда и водите, 
РИОСВ- гр. Враца; 

 Басейнова дирекция за управление на водите, 
гр. Плевен; 

 РД „ПБЗН” гр. Враца; 

 “ЧЕЗ Електроразпределение” АД; 

 “В и К” ООД гр. Враца.  
 

Изпълнението на проекта е подкрепено с Решения 

№ 62 от 03.07.2015 г.   и № 166 от 30.09.2016 г. на 

Общински Съвет- Мизия  

 

ПРОЕКТ 

“ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ПРОВОДИМОСТТА НА РЕКА 

СКЪТ ЧРЕЗ ПОЧИСТВАНЕ ОТ 
НАНОСИ В СЛЕДСТВИЕ НА 

НАВОДНЕНИЕТО В ОБЩИНА 
МИЗИЯ” 

 
Проектът се осъществява с  
финансовата подкрепа на  

Фонд “Солидарност” на Европейския Съюз 
чрез договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  

№ 2014BG16SPO002-002 от 16.09.2015 г. 
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Тази брошура е създадена в рамките на 

проект „Възстановяване на проводимостта 

на р. Скът, чрез почистване от наноси в 

следствие на наводнението в границите на 

регулация на община Мизия“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на 

фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. 

Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Мизия и 

при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския 

съюз и Координиращия орган.” 

 

 

 

 

 

Издава: Община Мизия 

Адрес: гр. Мизия 3330,  ул. “Г. Димитров” № 25-27 

Тел. 09161 2315, Факс: 09161 2012 

Е-mail obsh.mz@abv.bg 

http//: miziabg.com  

 



        
 

На 16.09.2015г. в гр.София се сключи договор 
№2014BG16SPO002-002 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от Фонд 
„Солидарност” на Европейския съюз между Община 
Мизия, представлявана от д-р Виолин Крушовенски в 
качеството му на кмет на Общината и  Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното  развитие” за 
изпълнение на проект “Възстановяване на проводимо-
стта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие 
на наводнението в границите на регулация на община 
Мизия.”  

Бюджет на проекта е 1 777 213.01 лева 

Срок за изпълнение: 16 месеца (от 16.09.2015 г. до 
16.01.2017 г.) 

На 2-ри август 2014г. голяма част от територията на 

община Мизия бе залята от 3- метрова приливна вълна, 

дошла по течението на р. Скът, която причини най –

мащабното и продължително наводнение както в 

региона, така и в България. Общия обем на високата 

вълнае изчислен на 59 000 000 куб. м. Заляти са 

пътища, улици, дворове, земеделски имоти. Наводнени 

са жилищни и обществени сгради.  Тежките климатични 

обстоятелства, равинното положение на Община 

Мизия, големия водосбор и подприщването на р. 

Огоста и р. Дунав не позволяват оттичане на водата  

повече от 20 дни. Щетите са в огромни размери.  
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Провеждане на процедури за избор на изпълнители; 

Изпълнение на дейности по почистване на р. Скът от 

наноси; 

Изпълнение на строителен надзор, авторски надзор,  

 инвеститорски контрол; 

Изготвяне на геодезическо заснемане и екзекутиви на 

действително изпълнените видове работи; 

Дейности за осигуряване на публичност и 

информираност на обществеността за финансовия 

принос на ЕС; 

Изготвяне на окончателен доклад, финансов отчет и 

отчитане на проекта  

Резултати:  

 Възстановена проводимост на р. Скът в границите 

на регулация на гр. Мизия и с. Крушовица, общ. Мизия; 

Количество наноси, изнесени от коритото на р. Скът в 

границите на регулация на община Мизия 98 302,495 
м3, от които в регулацията на гр. Мизия: 67 568,515 м3; 
в регулацията на с. Крушовица: 30 733.98 м3; 

 Брой почистени линейни метри от коритото на р. 

Скът в границите на регулация на община Мизия 
3022,04 м, от които в регулацията на гр. Мизия: 2 087,96 
м; в регулацията на с. Крушовица: 934,08 м; 

 Брой население, облагодетелствано от 

изпълнението на проекта 5 112, от които 3 470- живущи 
в гр. Мизия и 1 642- живущи в с. Крушовица. 

В резултат  от високата приливна вълна на 2-ри август 2014 г.  

речното легло на р. Скът е затлачено от огромни 

количества тиня и наноси, и е с нарушена проводимост. 

Наблюдават се високи подпочвени води и разливи, от което 

следва  заблатяване на околните терени.  Състоянието на р. 

Скът е определено от хидроинженерите като „неизправно, 

неработоспособно, създаващо опасност от заливане и 

нови материални щети.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната цел на проекта е възстановяване проводимост-

та на р. Скът в състоянието й от преди наводнението. 

 

Обекти на интервенция:  

І. Възстановяване на проводимостта на р. Скът чрез 

почистване от наноси в следствие на наводнението в 

границите на регулация на община Мизия  

 участък в гр. Мизия с дължина 1 862,96 м; 

 участък в с. Крушовица с дължина 934,08 м 

ІІ. Възстановяване проводимостта на р. Скът чрез почистване 

от наноси в границата на регулацията на гр. Мизия 

 участък в гр. Мизия с дължина 225 м. 

 

Изпълнени дейности:  

Организация и управление на проекта; 
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