
ОБЩИНА  МИЗИЯ  
 



•   Община   Мизия   се   намира   в   Северозападна  

 България  и  е  една  от  съставните  общини  на  

 Област    Враца.    Тя    е    разположена    по  

 поречието  на  две  реки-  Скът  и  Огоста, които  

 се  вливат  в  р. Дунав  на 10 км  северно  от  гр.  

 Мизия.  

 

•   Община  обхваща  площ  от 207 кв. м. Тя  е  в  

 съседство     със     следните     общини:     на  

 североизток  граничи  с  община  Оряхово, на  

 северозапад   с   община   Козлодуй,   на   юг   с  

 община   Бяла   Слатина   и   на   югоизток   с  

 община  Хайредин.  

 

•   Географско   положение   на   Община   Мизия  

 като   кръстопът   към   северната   граница   на  

 страната   и   преминаващия   през   четири   от  

 найните  съставни  селища  международен  път  

 ІІ-15,  

 



свързващ  България  с  Румъния  чрез  ферибот  Оряхово-  Бекет,  както  и  
Републикански път ІІ- 11, част от международен път Е- 79, свързващ Гърция  
със  Сърбия,  създават  условия  за  развитие  на  икономиката  и  добри  
трансгранични връзки със съседните страни.  
 

Отстоянията на Общината от пристанищата в Оряхово и Лом са съответно  
 14 и 65 км, а от столицата и нейното летище- 180 км.  
 

Общината е съставена от  6 населени места- гр. Мизия- административен  
център и селата- Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево,  
с общо население 8100 жители.  
 

Европейското  бъдеще  на  Община  Мизия се свързва  с превръщането й в  

привлекателно  място  за  достоен  начин  на  живот  на  населението  чрез  

възстановяване  на  традициите  в  селското  стопанство и  промишлеността,  

повишаване на стандартите в здравеопазването и надграждане на човешкия  

капитал.  

 





Представяне  
 

Община  Мизия  е  орган  на  изпълнителна  власт. Създадена  е  с  Указ  № 2294  
 на  Държавния  Съвет  на  Народна  Република  България, публикуван  в  
 Държавен   вестник   бр.101 от  26 декември  1978г., точка  9. Нейната  
 основна    дейност    е    извършване    на    всички    видове    услуги    за  
 населението, регламентирани   със   законовата   уредба   на   държавата;  
 грижа  за  благосъстоянието  на  жителите, подпомагане  интеграцията  на  
 възрастните  и  на  хората  с  увреждания; създаване  условия  за  местно  
 икономическо  развитие  и  разкриване  на  нови  работни  места.  
 
Местното    самоуправление    на    територията    на    Община    Мизия    се  

 осъществява   от   Общински   съвет –  законодателен   орган   и   Кмет –  

 изпълнителен  орган.  Общинският  съвет  е  колективен  изборен  орган,  

 който   определя   общинската   политика   за   развитие   и   наблюдава  

 нейното  изпълнение. Общински  съветници  в  общината  са 12 души.  

 Изборите  за   кмет  и  съветници   се  провеждат  всеки 4 -  ри  години, въз  
 основа  на  общ, демократичен  и  пряк  вот  с  тайно  гласуване.  

 



Кмет  на  Община  Мизия  
 е д-р  Виолин  Крушовенски;  
 

Председател  на  Общинския  съвет  

на  Община  Мизия  е  г-  жа  Диана  

 Вичева.  
 



Издадените   и   сертифицирани   системи   за   управление   на   качеството, в  
 съответствие   с   БДС  EN   ISO 2000: 9008 и   Система   за   финансово 

управление    и    контрол,     гарантират    качеството    на    работата    и 

своевременното  изпълнение  на  задълженията  на  екипа, както  и  спазване 

на   принципите   за   публичност   и   прозрачност   при   управление   на 

публичните средства. 



За  новаторските  си  практики, Leader Board  –  Национален  конвент  на  
 експертите  даде  на  град  Мизия  Официален  статут  на  град  с  висок  престиж  и  

 принос  за  авторитета  на  България.  

 



Община  Мизия  е  член  е  на  НСОРБ , АДО  „Дунав” , Регионално  сдружение  

„От  Дунав  до  Балкана”.  

 Община  Мизия  има  подписани  партньорства  с  Окръжен  Съвет-  Долж,  

Община  Крайова, град  Янка  и  Бекет-  Република  Румъния, Община  

Градско-  Република  Македония, Община  Моймировци-  Словакия.  

 



Профил на Община Мизия  
 

Територия  и  население  

 Брой  на  населението  и  средна  гъстота  на  населението  по  данни  за 2010г.  

 Община  Територия   Кв.км 209,780 

Население  бр. 8 110 

Гъстота 25,52 

Административно-  териториално  деление 

ОБЩИНА 1 

Брой  кметства 5 

Брой  населени  места 6 



Транспортни  връзки  
 

-  Автомобилен  транспорт:  
 Съществуват  транспортни  връзки  с  градовете: София, Враца, Плевен, Монтана,  

Козлодуй, Оряхово  

 Съществуват  транспортни  връзки  между  всички  населени  места  в  общината  

През  общината  преминават  републиканските  пътища  ІІ-11 и  ІІ-15.  

 

-  Железопътен  транспорт-  най-  близките  жп  гари  са  гр. Лом-  на 65км  и  

гр. Враца-  също  на 65км  

 

-  Въздушен  транспорт-  най-  близкото  летище  е  Аерогара-  София- 180 

км 

-  Речен  транспорт-  северната  граница  на  Общината  е  р. Дунав; най- 

близко  пристанище-  Оряхово-  на 14км.  

 





Икономика  
 

Водещи  икономически  отрасли  
 Основните  продуктови  производства  от  промишлеността  на  общината  по  

 подотрасли  са  следните:  

 •   Хранително-вкусова  промишленост  –  производства  на  местни  произведения,  

 колбаси, продукти  от  птиче  месо, брашно, хляб  и  сладкарски  изделия, яйца,  

 фуражи;  

 •   Лека  промишленост  –  производство  на  мъжка  и  дамска  конфекция;  
 •   Химическа  промишленост  –  производство  на  бои  и  лепила;  
 •   Хартиена  промишленост  –  производство  на  канцеларски  материали.  
 



Водещи  фирми  
 по  основни  икономически  отрасли:  

 
„ТЕКОН-  ИНВЕСТ”  АД-  произвежда  тетрадки  и  канцеларски  материали.  

В  дружеството  работят 172 човека. Наемането  на  работна  ръка  обикновено  е  за  

кратък  срок;  

 ”Яйца  и  птици”  АД-  производство  на  яйца  и  птици  с 27% държавно  

участие. Броят  на  заетите  в  него  е 55 човека;  

 „Скът-  Мизия”  АД-  мелница  и  зърнени  храни, специализирани  за  
 производство  на  брашна  и  фуражи, с  държавно  участие- 32%. Броят  на  заетите  

в  дружеството  е 70 човека;  

 ”Косаня”  ЕООД-  производство  на  хляб; изкупуване  на  цветни  метали,  

бензиностанции, газостанции, търговски  обекти. Във  фирмата  работят 160  

души;  

 „Пикант”  –  ООД  –  месодобив  и  месопреработка;  
 ЕТ  “ТИТ  –  Тихомир  Пировски”  –  изкупуване  на  цветни  метали;  

 ЕТ  “Електрон-  Експорт”  –  Петьо  Тоцев  –  производство  на  хляб  и  хлебни  

изделия;  

 “ДАЛ”  ООД  –  производство  на  бои  и  лепила;  
 „Завод  за  хартия”АД  –  производство  на  хартия, екопелети  и  екобрикети  
 



Пазар  на  труда  
 

Икономическа  активност, заетост  и  безработица  към 30.12.2010г.  
 

•   Икономически  активни  лица 4 144,21 

•   Коефициент  на  икономическа  активност 51,5 

•   Коефициент  на  заетост 81,72 

•   Коефициент  на  безработица 18,28% 



Възможности  за  инвестиции  
 Бившия  Комбинат  за  целулоза  и  хартия  

 

В   границите   на   община   Мизия,    непосредствено   до   гр.    Мизия   е  

разположен   бившия  Комбинат  за  целулоза  и  хартия. Разположен  е  на  

площ  от 551 дка, от  които 261,097  дка  са  общинска  частна  собственост  

(актувани  с  решение  № 541/ 22.12.2010г. На  ОбС-  Мизия). В  състава  на  

общинските    имоти   попадат    бившите «сламени    писти»-   бетонова  

площадка-  147,723 дка   и  113,374 дка   площ   със   застроени   сгради   с  

височина   до 25    м.Площадката   е   със   съществуваща   техническа  

инфраструктура.  

 Амбициите  на  общинското  ръководство  са  чрез  привличане  на  местни  и  
чуждестранни  инвестиции  да  се  изгради  индустриална/ бизнес  зона, с  
разположени  предприятия  за  нови  производства  в  сферата  на   леката  
промишленост, еко-  преработка  на  отпадъчни  суровини, производства  на  
«зелена  енергия»  и  еко-  и  био   горива, логистичен  център  и  складови  
бази.  
 





Характеристики  на  обособената  бизнес  зона  
 1 Местонахождение 

Отстояние  от  гр. Мизия- 200м;  Разстояние  до  най-близкия  град  с 

население  над 20 000жители  - 65 км-гр. Враца 

2 Терен -  площ 261,097  дка  –  общинска  частна  собственост 

3 Предназначение  на  терена -  промишлен 

4 Сгради-  ЗП (застроена  площ) и  РЗП (разгъната  застроена  площ) в 
кв.м.  
 Сграда  Химически  цех-  на  четири  етажа  със  застроена  площ 3070м2  

Сграда  Главен  корпус-  със  застроена  площ 7052м2  

 Сграда  ТЕЦ-  на  пет  етажа  със  застроена  площ 3856м2  
 Сграда  Локомотивно  депо-  на  един  етаж  със  застроена  плош 586м2  

Сграда  Склад  за  въглища-  на  два  етажа  със  застроена  площ 1600м2  

Сграда  мазутно-  на  един  етаж  със  застроена  площ 96м2  

Сграда  Химводочистка-  на  два  етажа  със  застроена  площ 500м2  

Сграда  Склад  за  химикали-  на  два  етажа  със  застроена  площ 420м2  

Сграда  Склад  за  химикали-  на  четири  етажа  със  застроена  площ  

1015м2  

 Общо 18 195 м2  
 



5 Електричество - да;  Ел. подстанция: Разпределителна подстанция - 110 кv, 

разстояние до терена - 150 - 200м 

6 Водоизточници - да- 5бр. кладенци 

7 Канализация - частично; Достъп -  приблизит. на 200м от  площадката 

8 Пътна инфраструктура до терена - наличие на два собствени автономни 

пътя. Площадката се намира на около 150м от асфалтиран път - 

отклонение от републ.път ІІ-11 

9 Телекомуникационна инфраструктура - да 

10 Разстояние до най близкото летище - 180км 

11 Разстояние до най близкото пристанище (км) - 14 км - гр. Оряхово 

12 Разстояние до възел на най близката магистрала (км) - 130 км. - гр. 

Ботевград 

13 Разстояние до най-близката гара на жп транспорт (км) - 65 км. - гр. Враца 





Перспективите  на  Община  Мизия  и  целите, които  си  е  поставила  са  
 свързани  с  подобряване  на  техническата  и  социална  инфраструктура  в  
региона  и  повишаване  стандарта  на  живот  на  населението, повишаване  
на  инвестициите  в  енергийна  ефективност, създаване  и  разработване  на  
възобновяеми  енергийни  източници.  
 

Теренът  е  подходящ  за  изграждане  на  фотоволтаични  електростанции  и  

комплекси  за  производство  на  “зелена  енергия”  от  биогаз.  

 

Ние  сме  отворени  към  сътрудничество  с  всички, които  искат  да  имат  един  
надежден  и  дългосрочен  партньор, с  който  ще  могат  да  изминат  заедно  
пътя  към  успеха.  
 



За  контакти:  
 

3330 гр.Мизия  
 ул. „Г.Димитров”  № 25-27  

тел.+3599161 / 23-15  

факс: +3599161 / 21-38  

e-mail: obsh.mz@.abv.bg  

 

Кмет: д-р  Виолин  Крушовенски  
 тел.+3599161 / 20-12  GSM +359889966908  

e-mail: v.krushovenski@gmail.com  

 

Гл. експерт  “ИРЕППМСОП”   

Венцислава  Първанова  

 тел.09161 / 23- 15 GSM 0885319115  

e-mail: veni.parvanova@gmail.com  

 



БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО !  
 


