ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,
Кмет 09161/20-12, Централа 09161/23-15, тел.факс 09161/21-38,
е-mail: obsh.mz@abv.bg

ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Мизия (2014- 2020г.) за 2014г.

Настоящия годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Мизия 2014- 2020г. (ОПР) за 2014г. е изготвен в съответствие с
чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие. Неговата цел е анализ и оценка на
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОПР на Община Мизия, проследяване
динамиката по формулираните индикатори и подпомагане цялостното управление на ОПР,
включително неговото актуализиране, при необходимост.
ОПР на Община Мизия е разработен и приет с Решение № 289/ 24.09.2013г. на Общински
Съвет Мизия. ОПР е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за
устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление на
общината.
Комплексът от приоритети, мерки и дейности за неговата реализацията са насочени в
няколко основни области на въздействие, както следва:
 Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж –
привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт;
 Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и
утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство;
 Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите училище,
увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и работа
в общината.
На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането на
специфични цели в различни сфери на развитие. От тук и настоящия доклад разглежда
изпълнението на ОПР на Община Мизия по приоритети, мерки и дейности.
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Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на предприемачеството и
инвестициите с приоритети селско стопанство, промишленост и туризъм.
Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и
трансграничното сътрудничество
Мярка 1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество
Дейност: Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в
промишлеността, търговията, услугите и туризма
През 2014г. на територията на общината са заявени следните инвестиционни намерения, за
които Общинската администрация е информирала обществеността и е провела
необходимите действия съгласно ЗООС:
1. Изграждане на комплекс за автоуслуги-автомивка, сервиз за гумми и автоаксесоари,
с. Крушовица, Мирослав Луканов;
2. Оползотворяване на птичи отпадъци с цел производство на подобрители за почви,
гр. Мизия, фирма „ЕКО РЕ” ЕООД;
3. Изграждане на Автомивка в УПИ IV-1487, кв.73, гр. Мизия, ET “Росица НиколоваВиктория”, гр. Мизия;
4. Разработване (втори период) на петролно находище «Бутан-юг»- добив на суров
нефт (кондензат) и природен газ- подземни богатства за период от петнадесет
години, „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, гр. София;
5. Преустройство на жилищна сграда в питейно заведение „Винарна”, находяща се в
Поземлен имот № 48043.501.799, УПИ, LVI-683, кв. 35, гр. Мизия, община Мизия,
област Враца, ул. „Александър Якимов” № 43, с възложител: фирма „Хаджитерейд”
ЕООД;
6. Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от дейностите
по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”-Изграждане на
допълнителна площадка (Площадка №4), на ДП „Радиоактивни отпадъци”;
7. Изграждане на нова ядрена мощност от най- ново поколение на площадката на АЕЦ
„Козлодуй“ с Възложител „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.
Дейност: Подобряване информираността на бизнеса
Разпространение на информация, чрез писма и публикуване на статии на уеб страницата
на Община Мизия за актуалните възможности за финансиране на микро, малки и средни
предприятия и земеделски производители на територията на Община Мизия по
програмите:
1. Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020; Приоритет
„Водещи позиции в промишлеността” Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 H2020-SMEINST-2-2014
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2. Проекти от Фонд „Условия на труд” от МТСП
3. Мярка „Подобряване производствения капацитет на малките и средни
предприятия” от ОП „Иновации и конкурентоспособност”;
4. Мярка „Подкрепа за иновации в малките и средни предприятия”, ОП„Иновации и
конкурентоспособност”;
5. Мярка ”Подобряване енергийната ефективност в малките и средни предприятия” по
OП ”Иновации и конкурентоспособност”
6. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. – Мярка 4 ;
подмерки 4.1; 4.2 и 4.4; Мярка 6 подмерки 6.1;6.2 и 6.4.
Мярка 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за
икономическо развитие
Дейност: Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на
публично-частни партньорства.
Дейността по разработване на стратегия за привличане на инвестиции бе включена в
изпълнявания от Община Мизия проект „Координация и партньорство за ефективни
политики и устойчиво развитие на община Мизия”, финансиран по ОПАК. Изготвянето на
стратегията бе възложено на външен изпълнител- ОБЕДИНЕНИЕ «СТРАТЕГМА- ППМ» е
след процедура по ЗОП. Стратегията за привличане на инвестиции е приета с Решение №
397/ 25.07.2014г. от Общински Съвет- Мизия.
Дейност: Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината.
Изготвен е инвестиционен профил на Община Мизия, който е публикуван на ел. страница
на Общината.
Мярка 1.1.3: Стимулиране на сътрудничеството и партньорството
Дейност: Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности.
В партньорство с НСОРБ участваме в изпълнението на следните проекти:



1. „Е-ПОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”
финансиран чрез договор № 48/13.03.2013 по Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на
дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет
на институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10:
„Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти,
финансирани по СКФ”;
2. „Go Lockal: За устойчиво градско развитие”, финансиран от Европейската
комисия. Партньори по проекта са:
Водещ партньор - Институт Marques de Valle Flor (IMVF) – Португалия –
неправителствена организация, специализирана в сътрудничеството по въпросите на
глобалното развитие;
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Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 Андалуски фонд на общините за международна солидарност (FAMSI) –
неправителствена организация на общините от област Андалусия, Испания;
 Инициативи за икономическа инициатива и солидарност (IDEAS) – испанска
неправителствена организация в областта на икономическото сътрудничество и
развитието;
 Общини от Португалия, Испания и България.
В изпълнение на дейностите по проекта подписахме т.нар. „Местен ангажимент”–
декларация за морален ангажимент за прилагането на политиките за устойчиво развитие на
местно ниво.


3. Взехме участие в инициативата на NALAS (мрежа от 16 асоциации на местни
власти от Югоизточна Европа) за равенство между половете.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското стопанство
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури
Дейност: Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)
С цел стимулиране на инвестициите в трайни насаждения на територията на Община
Мизия, с Решение № 376/ 26.05.2014г. е направена промяна в Наредба №5 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Мизия, а именно:
- Предвидена е възможност договора за аренда да бъде по- дълъг от 10г. с решение на
ОбС;
- При сключване на договор за аренда с предмет създаване и отглеждане на трайни
насаждения върху необработваеми земи се предвижда гратисен преиод, през който
арндаторите няма да заплащат достигнатото на търга или конкурса арендно
прлащане, който гратисен период се определя съобразно „продължителност на
периода до встъпване в плододаване“ за отделните видове трайни насаждения
посочен в Приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните
насаждения (Приета с ПМС № 151 от 30.07.1991 г., обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.1991 г.,
попр., бр. 84 от 11.10.1991 г., изм. и доп., бр. 107 от 28.12.2000 г., изм., бр. 81 от
12.09.2003 г.).
- Максималната продължителност на договора за аренда се определя съобразно
„продължителността на периода на плододаване“ за отделните видове трайни
насаждения посочен в Приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на
трайните насаждения.“
Други дейности:
Проведени търгове за отдаване под наем на земеделски земи във землищата на населените
места в община Мизия, както следва:
 Землище с. Войводово – 37,813 дка
– 111,693 дка
 Землище гр. Мизия
 Землище с. Софрониево – 340,234 дка
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Землище с. Крушовица – 289,779 дка

Предприети са действия за заплащане на обезщетения от ползватели, ползващи разорани
общински пътища, като са платени 10656,00лв.
Със заповед №109/27.03.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-гр. Враца въз основа на
Протоколно решение от 26.03.2012г. на комисия по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, започна
процедурата за предаване на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в собственост на Община Мизия.
През 2014г. са актувани като общинска собственост 78бр. имота в землището на с.Сараево
- с обща площ 913,060 дка, 257бр. имота в землището на с. Крушовица – с обща площ
1459,323дка и 151бр. имота в землището на гр. Мизия – с обща площ 855,604дка. С
придобиване на тези земи ОПФ в община Мизия ще се увеличи и ще се даде възможност
за по-вече инвестиции, развитие на животновъдството и привличане на земеделци и
животновъди за наемане на общински земи, с цел кандидатстване по различни проекти.

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
Дейност: Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти.
Сключени договори с животновъди и сдружения на земеделски стопани за отглеждани от
тях преживни животни – (3 бр.);
Отдадените пасища и мери са с площи, както следва: 270,900дка в землището на с.
Сараево и 607,174 дка в землището на с. Софрониево.
Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване,
популяризиране и развитие на културното и природно наследство.
Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите
Дейност: Създаване на общинска стратегия и програма за развитие на туризма.
Разработена Стратегия за развитие на туризма в община Мизия за периода 2014-2020,
финансирана по ОПАК. Дейността по разработване на стратегия за развитие на туризма бе
включена в изпълнявания от Община Мизия проект „Координация и партньорство за
ефективни политики и устойчиво развитие на община Мизия”, финансиран по ОПАК.
Изготвянето на стратегията бе възложено на външен изпълнител- ОБЕДИНЕНИЕ
«СТРАТЕГМА- ППМ» е след процедура по ЗОП. Стратегията за развитие на туризма е
приета с Решение № 397/ 25.07.2014г. от Общински Съвет- Мизия.
Дейност: Маркетингови и рекламни дейности.
Изработване и разпространение на дипляна „Център за художествени занаяти –
с.Софрониево”;
Изработване и разпространение на дипляна „Общински туристически информационен и
експозиционен център”;
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Публикуване на информация за туристическите обекти в Община Мизия на Националния
туристически портал.
Мярка 1.3.2: Създаване туристическа база за настаняване и развитие на природни,
културни и исторически атракции
Дейност: Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на
туристически атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и
др.
По проект „Общински туристически информационен и експозиционен център” са
обособени изложбени експозиции на следните теми: „Етнография”, „Църковно дело” ,
„Учебно дело” , „Букьовско съкровище” , „Екопътеки”. Осигурено е аудио озвучаване с
информация за всяка от експозициите на български, английски, френски и румънски език.
Дейност: Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите.
Изпълнени проекти:
1. „Общински туристически информационен и експозиционен център”, финансиран
по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. Проектът е
на стойност 282 000 лв. Реализирани дейности: ремонт на покрив, подмяна дограма,
вътрешен ремонт, ОВК, ВиК, оборудване.
2. „Общински туристически информационен и експозиционен център”, финансиран
по Проект „Красива България”. Проектът е на стойност 32 000 лв и включва външен
ремонт на сградата на „старата община”.
3. „Център на художествените занаяти”, ”, финансиран по мярка 313 от Програма за
развитие на селските райони 2007- 2013г. Проектът е на стойност 49 000 лв.
Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на
околната среда и природното богатство.
Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране
инфраструктура и подобряване качествата на средата

на

техническата

Мярка 2.1.1: Ремонт и реконструкция на републикански, общински пътища и улични
мрежи
Дейност: Обходен път на гр. Мизия –от км 0+000 до км 4+393 и трета лента на път ІІ–15
Мизия –Оряхово от км 64+150 до км 70+114
Търсят се източници да финансиране на проекта.
Дейност: Изграждане на път от товарното пристанище на АЕЦ „Козлодуй” до с. Сараево;
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Търсят се източници да финансиране на проекта.
Дейност: Ремонт на улична мрежа в гр. Мизия
Ремонт улични настилки в гр. Мизия на стойност 8 364 лв.
Полагане бордюри на улици в гр. Мизия (ул. „Сергей Румянцев”, ул. „Цар Освободител” и
ул. „Марин Чергански”) на стойност 1 643 лв.
Дейност: Ремонт на улици в селата Войводово, Крушовица, Липница и Софрониево.
По Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” е
извършена реконструкция на ул. „28-ми април”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Осъм”, с. Липница
на стойност 378 654 лв.
Други дейности:
Извършени СМР по ремонт на общинска пътна мрежа на стойност 32 116 лв. Източник на
финансиране: Закон за държавния бюджет на Република България за 2014г.
Мярка 2.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна
и канализационна инфраструктура
Дейност: Подмяна на водопроводни мрежи и изграждане на ПСПВ в селата Войводово,
Крушовица, Липница и Софрониево.
Изградена канализационна система с ПСОВ на с. Крушовица по проекти № 06/321/00635
„Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на нова канализационна
мрежа и възстановяване на пътната настилка в с. Крушовица, Община Мизия – етап I –
Ново село вкл. гл. кл.1 , гл. кл.2 и гл. кл. 1 – Старо село”, с бюджет: 3 048 844,19 лв без
ДДС и проект 06/321/00639 „Подмяна на съществуваща водопроводна 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” с бюджет 1 942 135,86 лв без ДДС.
Изпълнени дейности: Подмяна на водопроводна мрежа, изграждане на канализация и
възстановяване улични настилки.
Проект „Ремонт за канализация на ж.к. „Лазар Драганов”- подаден за финансиране в
ПУДООС, вх. № КАН- 140005/ 08.01.2014г.
Мярка 2.1.3: Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия
и аварии
Следствие наводнението на 02.08.2014 г. в гр. Мизия бяха извършени ремонтно –
възстановителни работи на следните обекти:
- улици в гр. Мизия (ул. „П.Атанасов”, ул. „Л.Каравелов”, ул. „Д.Благоев”, ул.
„Г.Георгиев” и ул. „М.Палаузов”) – 64887 лв.
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- възстановяване диги на р. Скът, гр. Мизия – 79 661 лв.
- възстановяване на мост на р. Скът, с. Крушовица – 63 270 лв.
- ОДЗ "Детелина", гр. Мизия – 57 117лв.
- ПГ "Васил Левски", гр. Мизия – 178 932 лв.
- ОУ "Цанко Церковски", гр. Мизия -133 639 лв.
С цел осигуряване на подслон на останалите без жилища граждани, следствие от
наводнението, са обособени следните временни центрове за настаняване:
- общежитие за настаняване на бедстващи – 119 958 лв.
- временно фургонно селище – 212463 лв.
Други дейности:
-

-

-

В МКВПМС е входирано искане за финансиране на проект за изпълнение на мерки
за възстановяване на проводимостта на р. Скът в границите на регулация на гр.
Мизия и с. Крушовица, общ. Мизия;
В Областна администрация е внесено предложение за решение на водосбора на р.
Скът с цел превенция от наводнения;
В МОСВ е входирано искане за включване на проект за изпълнение на мерки за
възстановяване на проводимостта на р. Скът в границите на регулация на гр. Мизия
и с. Крушовица, общ. Мизия в Годишния план за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия;
Изготвен е Анализ на причините за наводнението, която е предоставен на
Областния управител и МКВПМС;
Изготвени са технически експертизи за състоянието на мостовете на р. Скът в
границите на регулация на населените места;
Актуализиран е Плана за защита при бедствия.

Мярка 2.1.4: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите
Дейност: Изграждане на система за видеонаблюдение.
С капиталови средства е изграден първия етап от системата за видео наблюдение за
превенция на престъпността в гр. Мизия. Подписан е договор за изпълнение и на втори
етап с обхващане на останалите населеди места. Общата стойност, необходима за
реализиране на дейността е 14637 лв.
Мярка 2.1.5: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ
Дейност: Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради.
Изпълнен проект "Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община
Мизия", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007- 2013”, чрез
договор № BG161PO001/4.1-03/2010/044. ЕСМ са реализирани в ОУ „Хр. Ботев” с.
Крушовица, ОУ „Отец Паисий”, ЦДЗ „Детелина” гр. Мизия , ЦДГ „Пчелица” с.
Софрониево и ЦДГ „Калинка” с. Липница.
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Изготвена Дългосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ.
Дейност: Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление и
изграждане на автоматизирана система за централно управление
Извършен основен ремонт на уличното осветление с подмяна на осветителните тела с
енергоспестяващи в гр.Мизия, с.Войводово и с.Сараево, финансиран с капиталовите
средства в размер на 7 437 лв.
Дейност: Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура
В реконструирания по ПРСР „Общински туристически информационен и експозиционен
център” е монтиран пелетен котел.
Мярка 2.1.6: Комплексно планиране и устройство на територията
Дейност: Разработване на Общ устройствен план на община Мизия;
В Министерството на инвестиционното проектиране е подадено заявление за частично
финансово подпомагане изработването на проект на ОУП на община Мизия. На
05.08.2014г. е сключено Споразумение № РД-06-179/ 05.08.2014г. Проведена е открита
процедура по реда на ЗОП и е подписан договор с класирания на първо място участник.
Поради прекратяване на дейността на МИП, на основание § 52 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (обн. ДВ, бр. 98 от 2014г., в сила от 28.11.2014г.) дейността е прехвърлена
на МРРБ, към които сме подали искане за подписване на ново споразумение за
довършване на започнатата процедура по изработване и одобряване на ОУП, при
финансовите условия на Споразумение № РД-06-179/ 05.08.2014г.
Дейност: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Мизия,
акцентираща на приоритетните зони на територията на общината.
Разработена Концепция за пространствено развитие на община Мизия, финансирана по
ОПАК. Концепцията е приета с Решение № 384/ 26.06.2014г.
Мярка 2.1.7: Благоустрояване и обновяване на населените места
Дейност: Реновиране на площадите в с.Крушовица и с.Софрониево
Извършен основен ремонт на пространството пред Културния дом, гр. Мизия – 7732 лв;
Доизграждане сцена в централен парк с. Крушовица – 1090 лв
Дейност: Ремонт и обновяване на сгради на кметства
Смяна на дограма на административната сграда на кметство Крушовица – 2800 лв;
Климатик за административната сграда на кметство Крушовица- 1 379 лв.;
Извършен основен ремонт на административна сграда на кметство Софрониево на
стойност 18 200 лв;
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Изграждане на отоплителна инсталация в административната сграда на кметство
Софрониево- 1500 лв.
Закупена компютърна техника за кметства с. Липница и с. Крушовица – 5431 лв.
Дейност: Блогоустрояване на паркове, зелени площи и зони за отдих.
В конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „За
чиста околна среда“ 2014г. са подадени следните проекти:
1. Община Мизия- СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ИГРИ- ЧОС140572 / 18.02.2014;
2. Община Мизия- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДЕТСКА
ПЛОЩАДКА- ЧОС-140573/ 18.02.2014;
3. Чиста околна среда - ЦДГ ПЧЕЛИЦА, С. СОФРОНИЕВО - ОБЩИНА МИЗИЯ,
ОБЛАСТ ВРАЦА- ЧОС-140575/ 18.02.2014;
4. ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ИГРА И ОТДИХ, С. СОФРОНИЕВО- ЧОС-140962 / 20.02.2014.
Проектите не са финансирани.
Изпълнен капиталов обект : „Основен ремонт на участък от площад Свобода"
Закупуване на храсторез за нуждите на с. Липница и косачка за с. Крушовица; обща
стойност – 3030 лв.
Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците
Дейност: Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране,
транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени
отпадъци и рекултивация на замърсени територии.
1. Разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране
и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
На 10.06.2014г. Община Мизия подписа договор за сътрудничество с БУЛЕКОПАК АД,
гр. София 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. В изпълнение на
договора са поставени следните съдове:



тип „Иглу”-жълт: 21 бр. (Мизия- 9; Войводово- 1; Крушовица- 5; Липница- 2;
Софрониево- 4)
тип „Иглу”- зелен: 21 бр. (Мизия- 9; Войводово- 1; Крушовица- 5; Липница- 2;
Софрониево- 4)
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Общото количество събрани отпадъци за сепариране (на вход) е 4,110 т.; количеството
отпадък след сепариране (на изход) е 1,402 т.
За подобряване на екологичната култура и повишаване на информираността на гражданите
за въвеждане на системата за разделното събиране на опаковки и отпадъци от опаковки е
публикувано съобщение в местния вестник „Мизия”. Сред населението са разпространени
информационни материали.
2. Закупуване на съдове за отпадъци
През 2014г. са закупени 56бр. кофи тип „Мева” на стойност -3124,80лв за гр. Мизия.
3. Дейности по хигиенизиране
 За периода от 29.04.2014 г. до 28.10.2014 год. за изпълнение на дейност поддържане
на паркове, алеи, гробищни паркове и други общински терени са назначени са 9бр.
лица на длъжност сезонен градинар по населени места както следва: гр.Мизия 3бр., Крушовица – 2 бр., с.Софрониево – 2 бр., с.Липница – 2бр.
 За възстановителни дейности след наводнението в гр.Мизия и с. Крушовица са
назначени 50 бр. за периода от 08.09.2014 г. до 07.03.2015 год. както следва на
длъжност общ работник поддържане на сгради - гр.Мизия - 14бр., за изпълнение на
дейност поддържане на общински сгради и прилежащите им терени на наводнени
обекти – ПГ”Васил Левски” гр.Мизия, на длъжност работник поддръжка пътища –
за почистване на наводнени улици, ремонт бордюри и настилка, товаро- разтоварни
работи и др. и гр.Мизия – 26 бр., Крушовица – 10 бр.


Проведени са задължителни противоепидемични мерки за борба с популацията на
кърлежи. Опръскване на тревни площи - места за обществено ползване, дворове на
детски заведения. Профилактична обработка против хлебарки, бълхи, плъхове,
мишки и други вредители в общински сгради и детски заведения на територията на
общината. Сключен договор с фирма „Дезинфекционна станция Рококо 105”
ЕООД, гр. Враца и договор с фирма «ДДД ГРУП» дезинфекционна станция ООД
гр. Враца;



Проведена е наземна дезинфекция срещу комари, сключен договор с фирма «ДДД
ГРУП» дезинфекционна станция ООД гр. Враца;



След наводнението от 02.08.2014г. са проведени 2 авиационни обработки (на
28.08.2014г. и на 08.09.2014г.), сключен договор с фирма
«ДДД ГРУП»
дезинфекционна станция ООД гр. Враца

4. Подготовка и реализация на кампания за община Мизия, по повод Инициативата
"Да изчистим България за един ден” 2014г., подета от bTV.
В кампанията участваха ОДЗ „Незабравка” и „Детелина” –Мизия, ОДЗ „Здравец”Крушовица и ЦДГ „Пчелица” - Софрониево, учениците и учителите от ОУ „Цанко
Церковски” и ПГ по ХТ „В. Левски” – Мизия, от основните училища „Отец Паисий”Софрониево и „Хр.Ботев”- Крушовица, служители в общинската и кметските
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администрации, читалищните дейци от Мизия и Войводово, самодейците от читалище
„Просвета-1899” Крушовица, граждани от ЖК „Лазар Драганов” и от жилищен блок № 2 в
центъра на Мизия, работници на ВиК, частни фирми и още много други доброволци.
За организирането и провеждането на инициативата получихме подкрепа от държавни и
частни институции и фирми. Браншова асоциация „Полимери” дари 300 бр. чували.
ПУДООС осигури ваучери за зареждане от бензиностанциите на OMV гориво за
автомобилите от кампанията.
По време на кампанията на РДНО- Оряхово, бяха извозени и обезвредени 27 320 кг.
отпадъци.
5. Комунално - битови дейности
През изминалата 2014г. звено „БКС” към община Мизия ежедневно извършваше дейности
по почистване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци генерирани от
населението; текущо поддържане и почистване на улици, площади, паркови пространства
и други обществени терени.
6. Депониране на ТБО
Общото количество обезвредени чрез депониране твърди битови отпадъци /ТБО/ на
Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/- Оряхово за 2014г. е - 1653.07т.
За депонирането на отпадъци през 2014г. община Мизия заплаща обща сума от 44.36 лв.
на тон битов отпадък, включваща 22.00лв./т. отчисления по чл. 64 от ЗУО за
обезвреждане на отпадъци на депо и 3,18лв./т обезпечения по чл.60 от Закона за
управление на отпадъците, за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото и 19.18 лв./т. за депониране и обезвреждане.

Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот,
повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.
Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни
места
Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29
години
Дейност: Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование.
По Национална програма „Старт на кариерата” с продължителност 9 месеца за периода от
21.10.2013г. до 20.07.2014г. при 8-часов работен ден е нает на трудов договор 1 бр.
Юрисконсулт. След приключване на програмата с лицето е подписан безстрочен трудов
договор.
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Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване
на групи в неравностойно положение
Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на
безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда
Дейност: Насърчаване на социалната икономика







По ОП „РЧР”, проект „Изграждане на звено за социални услуги в домашна среда за
жители на община Мизия” са наети на работа общо 30 социални асистента и
домашни помощници и 1 сътрудник, социални дейности.
По ОП «РЧР» - «Подкрепа за заетост» са назначении 59 бр. «Градинари», «
Работник поддръжка пътища» и «Общ работник поддръжка сгради».
По НП «ОСПЗ» 2014 са наети 9 лица и 95 бр. лица за довършителни и ремонтни
дейности.
Аварийки по НП «ОСПЗ» общо за цялата 2014 г. са наети 169 лица.
Регионална програма «Заетост» – 10 бр.

Дейност: Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания;
По НП «ЗОХТУ» са наети 1 бр. лица с увреждания.

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на
институционалния капацитет
Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет
Дейност: Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи.
През 2014 г. по ОП „Административен капацитет”, проект «Координация и партньорство
за ефективни политики и устойчиво развитие на Община Мизия» бяха разработени:
1. „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на общински
политики”, включително:
 Методика за изпълнението на политиките за устойчиво местно развитие и
опазване на околната среда;
 Методика за изпълнението на социалната политика на Община Мизия;
 Методика за изпълнението на политиката за енергийна ефективност и
насърчаване използването на ВЕИ и биогорива;
 Методика за изпълнение на политиката за насърчаване на бизнеса и
инвестициите;
 Методика за изпълнение на политиката за развитие на туризма.
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„Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на общински
политики” са приети от Общински Съвет- Мизия с Решение № 383/ 26.06.2014г.
2. „Концепция за пространствено развитие на община Мизия 2014-2020г.», приета от
Общински Съвет- Мизия с Решение № 384/ 26.06.2014г.
3. Стратегия за привличане на инвестиции 2014-2020 г. и Стратегия за развитие на
туризма в община Мизия 2014-2020 г.
4. Разработена и приета с Решение № 398/ 25.07.2014г. от Общински Съвет- Мизия.
Дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива.
Дейност: Надграждане софтуерната обезпеченост на дейностите на общинската
администрация









Община Мизия участва в изпълнението на проект на НСОРБ – „Е-ПОДЕМ”, в
резултат на което в Общинската администрация са доставени: 1 бр. видеостена, 1
бр. киоск терминал; 1 бр. сървър, 1 бр. компютърна конфигурация; 2 бр. принтери;
1 бр. широкоформатен скенер и 1 бр. бърз скенер.
Закупуване на компютърна техника за кметствата в с. Липница и с. Крушовица;
Документооборотът се осъществява с електронна система „Акстър”;
Използване на система за управление на бази данни за дейностите по Местни
данъци и такси;
Използване на система за управление на бази данни ЛБД Население;
Използване на счетоводен софтуер;
Осигурена антивирусна защита на информационните системи на общинската
администрация

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в
администрацията
Дейност: Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове;
През 2014г. служителите от общинска администрация Мизия са участвали в следните
обучителни семинари:
1. 30 служители на Общинска администрация Мизия бяха обучени в 3-дневен семинар
на тема „Запознаване с новите документи и механизмите за мониторинг и контрол
на местните политики”;
2. „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на
управлението на социални услуги”;
3. „Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостните интеграционни
политики”;
4. „Практически въпроси по прилагането на ЗОП, след влизането в сила на промените
от 2014 г.”;
5. „Въведение в ГИС и практическа работа с информационна система за ППП на
ВИЕ”, организиран от АУЕР;
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6. „Управление на отпадъците и опазване на околната среда», организирано от
НСОРБ;
7. «Прилагане на изискванията на законодателството по управление на биоотпадъците
в България», организирано от РИОСВ, гр. Монтана.
8. «Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни
политики», към МЕРИ България;
Дейност: Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за
подобряване на ефективността в работата на служителите.
В партньорство с НСОРБ участваме в изпълнението на следните проекти:









1. „Е-ПОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”
финансиран чрез договор № 48/13.03.2013 по Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на
дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на
институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10:
„Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти,
финансирани по СКФ”;
2. „Go Lockal: За устойчиво градско развитие”, финансиран от Европейската комисия.
Партньори по проекта са:
Водещ партньор - Институт Marques de Valle Flor (IMVF) – Португалия –
неправителствена организация, специализирана в сътрудничеството по въпросите на
глобалното развитие;
Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
Андалуски фонд на общините за международна солидарност (FAMSI) –
неправителствена организация на общините от област Андалусия, Испания;
Инициативи за икономическа инициатива и солидарност (IDEAS) – испанска
неправителствена организация в областта на икономическото сътрудничество и
развитието;
Общини от Португалия, Испания и България.
3. Взехме участие в инициативата на NALAS (мрежа от 16 асоциации на местни
власти от Югоизточна Европа) за равенство между половете.
4. Служители от Община Мизия взеха участие в работна среща, организирана от
община Оряхово на тема: ”Малки вятърни генератори в градска среда или ползата
от малкия вятър” - оценка на потенциала за производство на ел. енергия от малки
вятърни генератори на територията на община Оряхово. На срещата присъстваха
представители на Общинскa администрацияОряхово и Форум градски
алтернативи.
Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и
резултатите от работата на администрацията
Дейност: Развитие и усъвършенстване на система за управление на качеството по ISO
9001:2008.
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През месец януари 2014 г. е проведен успешен контролен одит на СУК и потвърдено
съответствие със стандарта за управление на качество ISO 9001:2008.
Дейност: Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността,
отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг.






Община Мизия поддържа електронна страница, на която се своевременно
публикува актуална информация за дейността;
Ежемесечно се издава в. „Мизия”;
Провеждат се кръгли маси, пресконференции, обществени обсъждания;
Ежеседмични срещи с гражданите по време на изпълнение на СНАВР
Разработени и въведени механизми, правила и методики за мониторинг, контрол и
последваща оценка на пет общински политики:

-

Методика за изпълнението на политиките за устойчиво местно развитие и опазване
на околната среда;

-

Методика за изпълнението на социалната политика на Община Мизия;

-

Методика за изпълнението на политиката за енергийна ефективност и насърчаване
използването на ВЕИ и биогорива;

-

Методика за изпълнение на политиката за насърчаване на бизнеса и инвестициите;

-

Методика за изпълнение на политиката за развитие на туризма.

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование и учене през целия
живот
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
Дейност: Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси използване на информационни и комуникационни технологии.
Във всички читалища на територията на Община Мизия са обособени компютърни зали,
където се провеждат безплатни обучения за използване IT- технологии и пакети програмни
продукти.
Дейност: Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми на обучение.
Самоподготовката на учениците в основните училища на територията на община Мизия е
организирана чрез целодневна форма на обучение - функционират единадесет
полуинтернатни групи. Чрез
дофинансиране на ОДК се предлагат 14 групи на
извънкласни форми по учебните заведения.
Дейност: Разгръщане на творческите способности на децата и учениците.
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Учениците на територията на Община Мизия развиват творческите си способности по
интереси, чрез извънкласните групи към ОДК и кръжочните форми към читалищата на
територията на общината.
Дейност: Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус
върху децата в риск и деца от малцинствени групи.
Децата и учениците от малцинствените групи са интегрирани в учебните и детски
заведения, което не налага тяхното третиране като деца в риск.
Дейност: Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца
и ученици.
През 2014 год. на територията на община Мизия има 1 отпаднал ученик, което е показател
за добри работещи практики.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции
Дейност: Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на
мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда.




Изпълнени ЕСМ в ОУ „Христо Ботев” с.Крушовица, ОУ „Отец Паисий”
с.Софрониево, ОДЗ „Пчелица” с.Софрониево, ОДЗ „Детелина” гр.Мизия и ЦДГ в
с.Липница по проект "Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини
в община Мизия", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие
2007- 2013”, чрез договор № BG161PO001/4.1-03/2010/044. Проектът е на стойност
818 340,18 лв.
Основен ремонт на покрив на ОДЗ "Детелина" гр. Мизия – 8977 лв.

Дейност: Ремонт на ОУ „Хр. Ботев ”- с. Крушовица
Изпълнението на дейността е отчетено към дейност: Подобряване на образователната
инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна
архитектурна среда.
Дейност: Ремонт на ПГХТ „Васил Левски” гр. Мизия
Сменена е дограмата на обект „Физкултурен салон на ПГ по ХТ „Васил Левски” гр.Мизия"
Дейност: Ремонт на ОДЗ с. Крушовица.


С финансови средства, отпуснати от Министерство на финансите за реализиране на
мерки за енергийна ефективност е направено саниране на 2-ри копрус на ОДЗ
"Здравец", с. Крушовица. Направените разходи са на стойност 27 000 лв.



С капиталови средства на стойност 4 939 лв е подменен котела на отоплителна
инсталация в ОДЗ "Здравец", с. Крушовица.
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Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
Дейност: Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети.
Община Мизия кандидатства с проектно предложение „ Здравна служба-гр. Мизия” по
проект „Красива България” за ремонт на сградата на Здравната служба.
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги
Организирани профилактични прегледи на населението от специалисти по вътрешни
болести, кардиолози, офталмолози.
Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги
Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура
Дейност: Изграждане и оборудване на Дневен център за възрастни хора и хора с
увреждания в гр. Мизия.
През 2014 г. беше внесено предложение в Министерство на инвестиционното проектиране
за разкриването на «Дневен център за хора с увреждания» в община Мизия.
Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
Дейност: Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж.
Социалната услуга в общността Домашен социален патронаж продължи своята дейност и
през 2014 г. ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се
превърна в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга.
Дейност: Предоставяне на услугата „Личен асистент”.
За осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на възрастните хора и хората с
увреждания в семейна среда през 2014 г. се реализираха два проекта по ОП «Развитие на
човешките ресурси», дейности «Личен асистент», «Социален асистен» и «Домашен
помощник». По тези проекти се предоставиха услуги в домашна среда общо на 118 хора с
увреждания и самотно живеещи стари хора.
Други дейности:





През 2014 г. продължи дейността на Дом за стари хора «Баба Марта», с. Липница.
Продължава общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера и
Организцията на хората с увреждания, предоставящи възможности за общуване,
социален живот, разнообразяване на ежедневието, споделяне на придобит опит,
възможности за осмисляне на живота и достойни старини;
С капиталови средства на стойност 1 068 лв е оборудвана кухня - майка към ДСП,
гр. Мизия.

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
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Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции
Дейност: Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния
фонд и доставка на необходимото специализирано оборудване.
В три от читалищата (гр.Мизия,с.Крушовица,с.Липница) на територията на общината са в
процес на изпълнение проекти за обновяване на сградния фонд и доставка на
специализирано оборудване.
Дейност: Ремонт и оборудване на читалищата в град Мизия и селата Войводово,
Крушовица, Липница и Софрониево.
В три от читалищата (гр.Мизия,с.Крушовица,с.Липница) са в процес на изпълнение
проекти по ПРСР касаещи извършването на ремонтни дейности и мерки по енергийна
ефективност.
Дейност: Възстановяване и опазване на религиозните храмове на територията на община
Мизия.
Извършен основен ремонт на православен храм "Св.Св. Кирил и Методий", с. Липница по
Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на
стойност 87 891 лв.
Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития
Дейност: Създаване и популяризиране на иновативни културни събития.
Пресъздаване на обичая Влашка сватба по инициатива на читалището в с.Софрониево
Дейност: Пресъздаване на традиционни празници и обичаи.
Добри практики за пресъздаване на обичаи има в с.Софрониево –Вдигане дете на гринда,
Зелен великден, Влашка сватба; в с.Крушовица – Викане дар на къща, Гергьовден, Герман,
Кумичане.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове
Дейност: Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти.



С Решение № 367/ 09.05.2014г. е приета Общинска програма на мерките за
насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014г.;
Ежегодно в бюджета на Общината се планират средства за подпомагане на местни
спортните клубове и млади спортни таланти

Заключения
Изготвения доклад обхваща първата година от новия планов период 2014- 2020г. Все още
не са одобрени текстовете на оперативни програми. Периодът съвпада и с най- голямата
кризисна ситуация- наводнетието в Мизия от м. август 2014г., което нанесе огромни щети
19

върху частната и публична инфраструктура и даде отражение върху цялостния процес на
развитие в Общината. Въпреки негативните тенценции, Община Мизия постигна висока
степен на изпълнение на заложените целите и приоритети от ОПР за 2014г.
Анализът на изпълнението показва, че Общината в максимална степен се е възползвала от
възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет
и структурни фондове. Общинската администрация е разработвала и подавала проектни
предложения към всички национални и оперативни програми в рамките на приложимото.
Още по-важно е да се отбележи много високата успеваемост и високата степен на
изпълнение.
Препоръки:







Общинския план за развитие на Община Мизия (2014- 2020г.) да се съгласува с
българските Оперативни програми и ПРСР за новия програмен период 2014-2020 г.
след тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се актуализира;
Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на
ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в
областта на устойчивото развитие;
Разширяване вида и обхвата на услугите за покриване на нуждите и потребностите
от услуги в общността;
Надграждане на междуобщинските партньорства;
Изграждане на нова административна култура, ориентирана към нуждите на
обществото, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги.

КМЕТ НАОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

Изготвил: Гл. експерт „ИРЕППМСОП”, Венцислава Първанова
Съгласувал: Директор Дирекция „УТИСХД”, Филка Лазарова
Съгласувал: Секретар, Малинка Мариновска
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