ПРОГРАМА

за разработка и реализиране на общински проекти за 2015г. в изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Мизия (2014- 2020г.)
№

Наименование на проекта

Прогнозна
Стойност

Очакван източник на
финансиране

Отговорна
институция

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
1

2
3

Изграждане на индустриален парк „Мизия” със съпътстваща
инфраструктура и логистичен център на територията на бившия
„КЦХ- Мизия”
Изграждане на инсталация за производство на биогаз на
територията на бившия КЦХ в гр.Мизия
Изграждане на яхтено пристанище

Частни инвестиции

Община
Мизия/Частен секор

Частни инвестиции

Община
Мизия/Частен секор
Община
Мизия/Частен секор

5 000 000
17 000 000
1 000 000

ОПМДР/Частни
инвестиции

Мярка 1.1.2. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие
4

Маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината

20 000

ОПАК/ОПДУ

Община Мизия

250 000

ОПДУ

Община Мизия

500 000

ТГС

Община Мизия

500 000

ТГС

Община Мизия

Мярка 1.1.3. Стимулиране на сътрудничеството и партньорството
5
6
7

Развитие на международното сътрудничество, обмен на добри
практики и връзки с побратимени градове
ТГС с Република Румъния за развитие на културните и
икономически връзки
ТГС с Република Сърбия за развитие на културните и
икономически връзки
Специфична цел 1.2. Развитие на селското стопанство

1

Мярка 1.2.1. Разнообразяване на земеделските култури
8
9
10

Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на трайни
насаждения, енергийни култури и зеленчукопроизводство
Изграждане на оранжерии в с. Софрониево
Залесяване на пустеещи общински земи и създаване на масиви с
бързорастящи дървесни видове

3 000 000

ПРСР

Частен сектор

500 000
500 000

ПРСР
ПРСР

Частен сектор
Частен сектор

1 000 000

ПРСР

Частен сектор

1 000 000

ПРСР

Частен сектор

2 000 000

ПРСР

Частен сектор

Мярка 1.2.2. Развитие на животновъдството
11

Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните
обекти

Мярка 1.2.3. Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство
12
13

Стартова помощ за млади фермери и технологично обновяване на
земеделските стопанства
Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция

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
14

Развитие на интегриран туристически продукт и маркетинг за
500 000
ОПРР
Община Мизия
привличане на туристи
Мярка 1.3.2. Създаване туристическа база за настаняване и развитие на природни, културни и исторически атракции

15

Възстановяване, опазване, експониране, социализиране,
оборудване на туристически атракции и подобряване на
обслужващата инфраструктура
Изграждане на къщи за гости и места за настаняване
Създаване на туристическа спалня в сграда на бивша детска
градина в с. Войводово
Създаване на еко-пътека „Ботев път” (Липница)
Изграждане на велоалеи

16
17
18
19

200 000

ОПРР

Община Мизия

500 000
500 000

ПРСР
ПЧП

Частен сектор
Частен сектор

150 000
300 000

ПРСР
ПРСР/ ТГС

Община Мизия
Община Мизия

2

ПРИОРИТЕТ 2 Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.
Специфична цел 2.1. Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата

Мярка 2.1.1. Ремонт и реконструкция на републикански, общински пътища и улични мрежи
20
21
22
23
24

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
Изграждане на път от товарното пристанище на АЕЦ „Козлодуй”
до с. Сараево
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа
Ремонт на улична мрежа в гр. Мизия
Ремонт на улици в селата Войводово, Крушовица, Липница и
Софрониево

12 000 000

ПРСР/АПИ/ ТГС

АПИ/Община Мизия

1 800 000

ПРСР/ ТГС/ Частни
инвестиции
ЗДБРБ
ПРСР/ Каниталови
следства
ПРСР/ Каниталови
следства

Община Мизия

6000
10000

Община Мизия
Община Мизия
Община Мизия

Мярка 2.1.2. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура
25

26
27

Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадни води, чрез подмяна на водопроводна мрежа,
изграждане на канализация, ПСПВ и ПСОВ на гр. Мизия
Подмяна на водопроводни мрежи и изграждане на ПСПВ в селата
Войводово, Крушовица, Липница и Софрониево
Нови водоизточници в Община Мизия, включително за с. Липница

17 000 000

ОПОС

Община Мизия

5 000 000

ПРСР

Община Мизия

5 000 000

ПРСР

Община Мизия

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС/МОСВ/Централен
бюджет
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС/МОСВ/Централен

Община Мизия

Мярка 2.1.3. Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и аварии
28

Превенция срещу свлачища в района на гр. Мизия и с. Сараево

3 000 000

29

Мерки за възстановяване на проводимостта на р. Скът в границите
на регулация на гр. Мизия и с. Крушовица, общ. Мизия

2 000 000

Община Мизия

3

бюджет
Мярка 2.1.4. Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите
30

Осигуряване на широколентов достъп и подобряване качеството и
обхвата на мобилните услуги

100 000

Експлоатационни
дружества и мобилни
оператори

Частен сектор

Община Мизия,
Частен сектор

Мярка 2.1.5. Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ
31

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в общински и частни
сгради

2 000 000

32

Въвеждане на ВЕИ в общински и частни сгради

2 000 000

33

2 000 000

34

Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично
осветление и изграждане на автоматизирана система за централно
управление
Газификация на община Мизия

12 000 000

Европейски фондове/
Национален бюджет/
Частни инвестиции
Европейски фондове и
частни инвестиции
Международен фонд
„Козлодуй”, Общински
бюджет и др. източници
Частни инвестиции

35
36

Изграждане на ветрогенератори в с. Сараево и гр. Мизия
Изграждане на фотоволтаичен парк- гр. Мизия

2 500 000
2 000 000

Частни инвестиции
Частни инвестиции

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството/
Капиталови разходи
Общински
бюджет/ОПАК

Община Мизия

50 000

ОПДУ/Общински
бюджет

Община Мизия

10 000

ПРСР/ Общински
бюджет

Община Мизия

Община Мизия,
Частен сектор
Община Мизия
Община Мизия/
Частен сектор
Частен сектор
Частен сектор

Мярка 2.1.6. Комплексно планиране и устройство на територията
37

Разработване на Общ устройствен план на община Мизия

120 000

38

Разработване на Програма за опазване на околната среда,
включваща и управлението на отпадъци на територията на
общината
Паспортизация на общински сгради и пътища

10 000

39

Община Мизия

Мярка 2.1.7: Благоустрояване и обновяване на населените места
40

Реновиране на площадите в с.Крушовица и с.Софрониево

4

41

Ремонт и обновяване на сгради на кметства

42

Блогоустрояване на паркове, зелени площи, зони за отдих и
гробищни паркове
Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на
жилищната среда

43

10 000

ПРСР/ Общински
бюджет
ПРСР/ Общински
бюджет
ПРСР/ Частни
инвестиции

Община Мизия
Община Мизия
Община Мизия,
Частен сектор

Специфична цел 2.2. Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси

Мярка 2.2.1. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии
44

План за управление на Защитените местности в общината

10 000

ДГС

ДГС

10 000

Общински бюджет

Община Мизия

ОПРЧР

Частен сектор

Община Мизия и
Частен сектор
Община Мизия и
Частен сектор

Мярка 2.2.2.Подобряване управлението на отпадъците
45

Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране,
транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на
битови и промишлени отпадъци

ПРИОРИТЕТ 3 Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места
Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места
Мярка 3.1.1. Подобряване условията на труд и повишаване на доходите

46

Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в
предприятията

300 000

Мярка 3.1.2. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години
47

Чиракуване и стажуване за млади хора

150 000

ОПРЧР

48

Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование

150 000

ОПРЧР

5

Мярка 3.1.3. Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови предприятия
49

Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и обучение на
безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес

250 000

ОПРЧР

АЗ

Мярка 3.1.4. Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и доходите
50

Осигуряване на редовен обществен транспорт и преференции за
пътуване до работното място за насърчаване на трудовата
мобилност

200 000

ОПРЧР

Община Мизия и
Частен сектор

Специфична цел 3.2. Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда

Мярка 3.2.1. Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила
51

Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на
безработни лица

200 000

ОПРЧР

АЗ

120 000

ОПРЧР

АЗ

Мярка 3.2.2. Превенция на отпадането от пазара на труда
52

Обучителни курсове за повишаване на пригодността за заетост на
работната сила, в т.ч. за лица над 50-годишна възраст

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
53

Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия,
включително осигуряване на адаптирани работни места за нуждите
на хора с увреждания

150 000

ОПРЧР

НПО
Община Мизия
Частен сектор

ОПРЧР

НПО
Община Мизия
Частен сектор

Мярка 3.3.2. Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот
54

Обучителни и мотивационни курсове за интегриране на
маргинализираните групи в пазара на труда

120 000

6

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
55
56

Предоставяне на услуги на „едно гише” и електронни
административни услуги
Надграждане софтуерната обезпеченост на дейностите на
общинската администрация и сигурността им

80 000

ОПДУ

Община Мизия

100 000

ОПДУ

Община Мизия

ОПДУ

Община Мизия

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в администрацията
57

Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри
практики за подобряване на ефективността в работата на
служителите от администрацията

250 000

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията
58

Изграждането на нова административна култура, чрез ефективни
действия за публичност на административните услуги и
повишаване информираността на обществото

Общински бюджет

Община Мизия

ОПНОИР

Училища и
Община Мизия

300 000

ПЧП

Община Мизия/
Частен сектор

1 000 000

Централен
бюджет/ОПНОИР

ПГХТ „Васил Левски”

5 000

Специфична цел 4.2. Осигуряване на качествено образование и учене през целия живот
Мярка 4.2.1. Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
59

Осигуряване на условия за реализиране на задължително
образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени
групи, включително реинтеграция и намаляване броя на
отпадащите от образователната система

120 000

Мярка 4.2.2. Обновяване на материалната и техническа база на образователните институции
60

Ремонт на детска градина в с. Сараево, преустройство в зелено
училище и изграждане на съоръжения за наблюдение на птици

61

Ремонт на ПГХТ „Васил Левски” гр. Мизия

7

62

Ремонт на ОДЗ с. Крушовица

500 000

ПРСР

63

Обновяване и оборудване на учебни сгради, кабинети,
образователни лаборатории и работилници
Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения към
изискванията за безопасност и функционалност

800 000

ОПНОИР

50 000

Общински бюджет,
Централен бюджет или
други източници

64

Училища и Община
Мизия
Община Мизия

Специфична цел 4.3. Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 4.3.1. Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
65

Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети

ПРСР/Общински
бюджет/ Красива
България

Община Мизия,
Медицински персонал

780 000
540 000

ПРСР
ПРСР

Община Мизия
Община Мизия

250 000

ПРСР

Община Мизия

Община Мизия

Община Мизия

200 000

Специфична цел 4.4. Разширяване обхвата и вида на социалните услуги
Мярка 4.4.1. Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура
66
67
68

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип
Изграждане и оборудване на Дневен център за възрастни хора и
хора с увреждания в гр. Мизия
Изграждане на Защитено жилище

Мярка 4.4.2. Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
69

Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален
патронаж

100 000

70

Предоставяне на услугата „Личен асистент” за нуждаещите се
потребители в общината
Предоставяне на услугата Обществена трапезария

120 000

Общински бюджет,
Централен бюджет
(МТСП) и др. източници
ОПРЧР

150 000

МТСП/ОПРЧР

71

Община Мизия

Специфична цел 4.5. Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.5.1. Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на културното наследство

8

72

Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на
културно-историческото наследство

73

Ремонт и реставрация на църквата „Св. Николай” в с.Софрониево –
национален паметник на културата

74

Възстановителни и консервационно-реставрационни дейности на
Гърбавия мост в с. Липница

500 000

1 000 000

250 000

ОПРР, чрез
Министерство на
културата, Централен
бюджет и други
източници
ОПРР, чрез
Министерство на
културата, Централен
бюджет и други
източници
ОПРР, чрез
Министерство на
културата, Централен
бюджет и други
източници

Община Мизия

Община Мизия/
Министерство на
културата
Община Мизия/
Министерство на
културата

Мярка 4.5.2. Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции
75
76

Ремонт и оборудване на читалищата в град Мизия и селата
Войводово, Крушовица, Липница и Софрониево
Възстановяване и опазване на религиозни храмове на територията
на община Мизия, включително православен храм- с. Крушовица

2 400 000

ПРСР

Община Мизия

2 000 000

ПРСР

Църковни
настоятелства и
Община Мизия

Общински бюджет,
Спонсори, Дарители и
др. източници
Общински бюджет,
Спонсори, Дарители и
др. източници

Община Мизия

ПРСР или ПЧП
ПРСР или ПЧП
Централен
бюджет/Делегирани
бюджети/ММС и др.

Община Мизия
Община Мизия
Община Мизия

Мярка 4.5.3. Развитие на художествена самодейност и на културни събития
77

Насърчаване дейността на самодейните художествени състави

50 000

78

Проектиране и изграждане на инфраструктура на открито за
реализация на фестивала “Мизия пее и танцува” и други културни
събития

165 000

Община Мизия

Мярка 4.5.4. Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
79
80
81

Ремонт и обновяване на стадион в с.Софрониево
Ремонт и обновяване на стадион и спортни зали в гр. Мизия
Рехабилитация на спортни площадки в общината

680 000
2 000 000
75 000
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82

Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи
детски площадки

50 000

източници
Централен
бюджет/Общински
бюджет/ПУДООС и др.
източници

Община Мизия

Мярка 4.5.5. Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове
83

Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади
спортни таланти

50 000

84

Създаване на условия за пълноценно използване на свободното
време и превенция на рисковото поведение сред децата и младите
хора

80 000

Общински бюджет,
Спонсори, Дарители и
др. източници
ОПРЧР/МОН

Община Мизия
Община Мизия

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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