
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финална пресконференция по проект 
 

2014BG16SPO002-002 

Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване 

от наноси в следствие на наводнението в границите на регулация 

на община Мизия. 

 

11 януари 2017 г. 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЩИНА МИЗИЯ 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 

на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 



Гр. Мизия, 2-ри август 2014г. 

 

 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.  



Бяха заляти пътища, улици, дворове, земеделски имоти 



Наводниха се 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. 



 

Общия обем на високата вълна, достигнала до с. Крушовица е 

изчислен на 59 000 000 куб. м.  



Щетите са в огромни размери 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състояние на р.Скът след наводнението 

Речното легло на р. Скът е затлачено от огромни количества тиня и наноси, 

и е с нарушена проводимост. В резултат водното ниво е високо, 

наблюдават се високи подпочвени води и разливи, от което следва  

заблатяване на околните терени.  

 

 



Река Скът 



 

 

Състоянието на р. Скът след 

наводнението е определено от 

хидроинженерите като 

„неизправно, неработоспособно, 

създаващо опасност от заливане 

и нови материални щети.”  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Това налага почистване на натрупаните наноси и възстановяване 

проводимостта на реката. 



Фонд 

„Солидарност” 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден за реакция при 

големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност 

с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. Фондът  се 

мобилизира по искане на държава членка или на държава, която е в 

процес на преговори за присъединяване към Съюза, в случай на 

сериозни последици за условията на живот, природната среда или 

икономиката в един или повече региони на тази държава, 

предизвикани от голямо или регионално природно бедствие. 



Фонд 

„Солидарност” 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

УО на ОПРР, като национален компетентен орган за управлението и 

контрола на средствата от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз 

за България, подаде заявление за подкрепа от Фонда във връзка с 

наводненията от юли 2014 г. на територията на страната. Получените 

средства са разпределени между пострадалите общини и ведомства, 

чиито щети са включени в заявлението. На тази база са определени и 

обектите за финансиране със средства по настоящата  схема. 



 

 

 

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”. Договорът касае изпълнението на проект: 

“Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от 

наноси в следствие на наводнението в границите на регулация на 

община Мизия.”  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



 Средствата за осъществяване на дейностите по проекта са 

предвидени по Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия 

средства от фонд „Солидарност” по Заявление 

2014BGSPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014г.  

 Стойност на проекта: 1 777 213.01 лева,  

     финансиран изцяло от фонд „Солидарност“ 

  Продължителност:  16 месеца 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



Проект: “Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез 

почистване от наноси в следствие на наводнението в границите 

на регулация на община Мизия.” 

 

Проектът включва почистване от наноси по цялата  дължина на речното 

корито (дъно и откоси) на реката в рамките на регулацията на гр. Мизия 

и с. Крушовица.  Интервенцията е разделена на два участъка, 

изпълнявани наралелно:  

I.Участък „Възстановяване на проводимостта на р. Скът чрез 

почистване от наноси в границите на регулация на гр. Мизия” с дължина 

1862,96 м; 

II.Участък „Възстановяване на проводимостта на р. Скът чрез 

почистване от наноси в границите на регулация на с. Крушовица” с 

дължина 934,08 м.  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



 

Изпълнител на обекта, избран след проведена обществена 

поръчка по реда на ЗОП: ДЗЗД “КИ МИЗИЯ”-  гр. София 

 

Договор № 2014BGSPO002- 002- S-1 от 16.03.2016 г. 

 

Предмет на договора: “Възстановяване на проводимостта на 

р. Скът чрез почистване от наноси в следствие на 

наводнението в границите на регулация на община Мизия.” 

 

Стойност на договора: 1 612 067,42 лв с ДДС 

 

Срок за изпълнение: 150 календарни дни 

 

 



 

 

 

Изпълнение на участък I. „Възстановяване на 

проводимостта на р. Скът чрез почистване от наноси в 

границите на регулация на гр. Мизия”:  

 

 Дата на откриване на строителната площадка:  21.04.2016 г. 

 Дължина на участъка: 1862,96 м 

  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 



 







 

  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

   

Изнесени наноси:   

Дата на предаване на обекта на Възложителя:  21.09.2016 г. 

 



 



 



 





 









 







 

Изнесени наноси:  63 238.79 м3 

 

Дата на предаване на обекта на Възложителя:  21.09.2016 г. 



 

 

 

Изпълнение на участък IІ. „Възстановяване на 

проводимостта на р. Скът чрез почистване от наноси в 

границите на регулация на с. Крушовица”:  

 

 

 

Дата на откриване на строителната площадка:  21.04.2016 г.  

Дължина на участъка: 934,08 м; 

  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



Изнесени наноси:  30 733.98 м3 

 

Дата на предаване на обекта на Възложителя:  21.09.2016 г. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

В резултат от икономия на финансов ресурс на 17.11.2016 г. в 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството се 

подписа анекс за изпълнение на нов обект: “Възстановяване 

проводимостта на р. Скът чрез почистване от наноси в границата на 

регулацията на гр. Мизия- подобект ІІ” с дължина 225 м.  

 

Изпълнител на обекта, избран след проведена обществена поръчка 

по реда на ЗОП: “Ивкомплект” ЕООД- гр. София 

Договор № 2014BG16SPO002-002-U-4 от 06.12.2016 г. 

Стойност на договора: 83 286,59 лв с ДДС 

Срок за изпълнение: 20 календарни дни.  

 

 

 

  



 

 

 

Изпълнение на подобект ІІ. „Възстановяване на 

проводимостта на р. Скът чрез почистване от наноси в 

границите на регулация на гр. Мизия”:  

 

  

Дата на откриване на строителната 

площадка:  06.12.2016 г. 

 

 Дължина на участъка: 225м. 

  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 



 





 



 



 



 



 



 



Почистването на 

наносите продължава 



 



 



 

Изнесени наноси:  4 329,725 м3 

 

Дата на предаване на обекта на 

Възложителя:  15.12.2016 г. 



 

 

Изкопните работи са извършени в рамките на сервитута  и в коритото 

на р. Скът в двете населени места гр. Мизия и с. Крушовица, без да се 

навлиза в частни имоти и без да се изместват улици или други 

елементи на инфраструктурата. 

 

почистена от наноси е цялата  дължина на речното корито (дъно и 

откоси на реката) в двата участъка;   

 

възстановявено е съществуващото малко корито (кюне) на реката, 

провеждащо средното годишно водно количество Q ср.мн.год.= 4.46 

м3/сек с цел поддържане на незатлачваща скорост при протичане на 

малки водни количества; 

 

възстановен е съществуващия земния профил на реката – двоен 

трапец с малко крито (кюне) и голямото корито с постоянен наклон по 

надлъжната ос J = 1 ‰, както и съществуващите откоси на ляв и десен 

бряг. 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

Съпътстващи дейности: 

 

 

 

 

Проектиране: “Водпроектконсулт” ЕООД- гр. София 

Договор от 11.05.2015 г.  

Стойност на договора: 23 340 лв с ДДС. 

 

Оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания на строежите: “Пътинвест- инженеринг” 

АД- гр. София 

Договор от 09.07.2015 г. 

Стойност на договора: 3 600 лв с ДДС. 

 

Авторски надзор: “Водпроектконсулт” ЕООД- гр. София 

Договор №  2014BG16SPO002-002-U-2 от 02.12.2015 г. 

Стойност на договора: 10 800 лв с ДДС. 

 

 



 

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

Договор № 2014BG16SPO002-002-U-2 от 02.12.2015 г. 

Стойност на договора: 13 548 лв с ДДС. 

 

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

Договор № 2014BG16SPO002-002-U-3 от 02.12.2015 г. 

Стойност на договора: 6 000 лв с ДДС. 

 

Мерки за информация и публичност 

 

Управление на проекта и инвеститорски контрол:  

Екип на Община Мизия  

 



Резултати: 

Възстановена проводимост на р. Скът в границите на регулация на община 

Мизия; 

 Количество наноси, изнесени от коритото на р. Скът в границите на регулация 

на община Мизия 98 302,495м3, 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 3 022,04 м, от които в регулацията на гр. Мизия:  

2 087,96м; в регулацията на с. Крушовица: 934,08м; 

Брой население, облагодетелствано от изпълнението на проекта 5 112 човека, 

от които 3 470 живущи в гр. Мизия и 1 642 живущи в с. Крушовица.  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



 
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. 

  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



Изпълнението на проекта е 

подкрепено с  

Решения № 62 от 03.07.2015 г.   

и № 166 от 30.09.2016 г. 

на Общински Съвет- Мизия 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

 

ФОНД “СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Тази презентация 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.”  
 

 


