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        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА    
гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

              Председател 09161/24-85, Централа 09161/23-15, тел.факс 09161/21-38, 

е-mail: obsavet_miziq@abv.bg 

 

                                       ПРОТОКОЛ 

№12/24.09.2020г. 

Днес, 24.09.2020г./четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала 
на Община Мизия, ет.1 се проведе редовно заседание на Общински съвет 

Мизия, Мандат 2019-2023г., в което взеха участие 12/дванадесет/ 

общински съветници: Иван Даков, Ивета Цветанова, Йорданка Бадикова, 

Лидия Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, 
Соня Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев, 

Цветанка Дамянова. Отсъства г-жа Галя Ангелова – по здравословни 

причини. На днешното заседание присъстваха: г-жа Валя Берчева – кмет 
на община Мизия, г-жа Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия, 

г-жа Цветелина Димитрова- кметски наместник на с.Войводово, г-н Илия 

Илиевски- кмет на кметство Крушовица и служители на общинска 
администрация. Заседанието бе водено от Председателя на Общински 

съвет Мизия - г-жа Татяна Спасова, която провери кворума и обяви 

заседанието за легитимно да взима решения. Заседанието е проведено 
при спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки във 

връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 със заповеди на 

министъра на здравеопазването, инструкции и препоръки на 

Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 
г. на министър-председателя на Република България, както и хигиенно-
санитарни изисквания и предписания на здравните органи.  

Г-жа Спасова – председател на ОбС Мизия предложи следния проекто-

дневен ред:  

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Вх. № 209/27.08.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна 

оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.40, гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

3. Вх. №222/15.09.2020г., докладна, относно частично изменение на 
подробен устройствен план на кв.97, с. Софрониево. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

4. Вх. №227/16.09.2020г., докладна, относно изготвяне на експертни 

оценки за поземлени имоти в землището на с. Липница. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
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5. Вх. № 213/03.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца 

на 30.09.2020г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“ 

6. Вх. №218/09.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно 
заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо 

Ботев“ АД Враца. 
     Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

     Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“ 

7. Вх. №221/15.09.2020г., докладна, относно издаване на Запис на 
заповед за финансиране на разходи в полза на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 по проект „Пилотен 

проект за обособяване на общински център, допринасящ за 
намаляване на битовите отпадъци“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт 

8. Вх. №223/15.09.2020 г., докладна, относно информация за 
изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства 

от Европейския съюз за полугодието на 2020 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“ 

9. Вх. №224/15.09.2020 г., докладна, относно вземане на решение за 

одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2021-2023 г.  

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „ БФ“ 
10. Вх.№225/15.09.2020 г., докладна, относно поемане на разходите 

по погребение в град Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Валерия Цурова  – Гл.експерт „ Здравеопазване и 
социални дейности“ 

11.  Вх. №228/17.09.2020г., докладна, относно прилагане разпоредбите 

на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен 
устройствен план /ПУП/- ПУР(план за улична регулация)към 

Комплексен проект за инвестиционна инициатиава за обект „ 

Инжинеринг- проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на 

територията на община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
     Докладва: Владимир Младенов – Ст.експерт „УТС“ 

12.  Вх. №230/17.09.2020г., докладна, относно актуализиране на 

информация, относно разрешаване за формиране на маломерни 
самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021г. в ОУ „Цанко 

Церковски“ – гр.Мизия, ОУ „ Христо Ботев“- с. Крушовица, ОУ „ Отец 

Паисий“ – с. Софрониево, ПГ „ Васил Левски“- гр.Мизия и осигуряване 
на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния 
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процес, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности 

със собствени средства. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

    Докладва: Славяна Славкова- Гл.експерт „ Образование“ 

13.  Вх.№ 229/17.09.2020г., информация за работата на общинска 

администрация с молбите, жалбите и сигналите на гражданите за 

2019г. 

  Докладва: Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия 
14.  Вх. №231/18.09.2020г., докладна, относно кандидатстване на 

Община Мизия с проектно предложение по Открита покана №3 

„Климат“, Резултат 4 „повишена способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – външен експерт 

15.  Разни: 

15.1 Обявяване на Наредба №2 за нищожна; 
15.2 Отговор на запитване на Демира Димитрова - кмет на с. 

Софрониево; 

15.3 Проект за промяна и допълнение на ПОДОСНКВОА; 

15.4 Информация от Цветелина Димитрова – кметски наместник 
на с. Войводово. 

Г-н Даков в началото на сесията внесе докладна записка, относно 

промени в ПОДОСНКВОА, която предложи да се разгледа като т.15.5 на 
закрито заседание. Общинските съветници взеха решение и т.15.4 да се 

гледа на закрито заседание.  

Гласували: 12 -За, 0 - Против, 0- Въздържал се  
Предложението се приема. 

 

Заседанието протече при така гласувания дневен ред: 
 

По т.1 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. – 

няма 

По т.2 Вх. № Вх. № 209/27.08.2020г., докладна, относно изготвяне на 
експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.40, гр. Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
 

РЕШЕНИЕ №122 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Изготвяне на експертна оценка  за Урегулиран поземлен имот 

в кв.40, гр. Мизия   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал. 1, т.7 от 
ПОДОСНКВОА  
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РЕШИ: 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет - Мизия актуализира 

Програмата за управление и разпореждане с общински имоти 2020г., 

като в раздел ІІІ, т.2 се добави следният имот: 

            УПИ ІV, кад.№501.579, с площ  517,00 кв.м,  кв.40, гр. Мизия, адм. 

адрес: ул. „Петър Атанасов“ №27, с АОС №2398/18.06.2018г. 
2.На основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, чл. 44, 

ал.2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на Община Мизия, Общински 
съвет-Мизия възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на 

експертна оценка от оценител на имоти за  имота, посочен в т.1 - с цел 

неговата продажба. 
 

Гласували поименно общински съветници:  

За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 
Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 

Дамянова. 

0- против, 0- въздържал се.    
Предложението се приема. 

 
По т.3 Вх. №222/15.09.2020г., докладна, относно частично изменение 

на подробен устройствен план на кв.97, с. Софрониево. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

 
РЕШЕНИЕ №123 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Частично изменение на подробен устройствен план на кв. 97, 

с. Софрониево 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал. 1, т.7 от 
ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.2 

от ЗУТ, Общински съвет – Мизия дава съгласие за частично изменение на 
Подробния устройствен план – план за регулация на кв. 97, с. Софрониево, 

като УПИ І се раздели на 2 парцела: единият с площ до 500кв.м, в който 

се намира двуетажна сграда, със ЗП 68,00кв.м, собственост на физическо 

лице и втори парцел, включващ останалата част от УПИ І. 
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2.Възлага на Кмета на Община Мизия да предприеме необходимите 

законови действия  по т.1,  за частично изменение на ПУП – ПР, в кв. 97, 
с. Софрониево, при спазване разпоредбите на Закона за устройство на 

територията. 

Гласували поименно общински съветници:  
За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 
Дамянова. 

0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 

 
По т.4 Вх. №227/16.09.2020г., докладна, относно изготвяне на 

експертни оценки за поземлени имоти в землището на с. Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

 
РЕШЕНИЕ №124 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Изготвяне на експертни оценки за поземлени имоти  в  

землището на с.Липница 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 
На основание: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал. 1, т.7 от 

ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

1. Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет - Мизия актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с общински имоти 2020г., като в раздел ІІІ 

Описание на имотите,  които общината има намерение да предложи за 

продажба, за учредяване на ограничени вещни права, т.3 Продажба на 

земеделски земи, се добавят следните имоти: 

       ПИ с идентиф. №43774.78.6, НТП  „Друг вид земеделска земя”, вид 
територия: Земеделска, с площ  4372,00 кв.м, категория на земята: 6, 

номер по предходен план – КВС:  078006, местност „Припека“; 

       ПИ с идентиф. №43774.126.12, НТП „Нива”, вид територия: 
Земеделска, с площ  2401,00 кв.м, категория на земята: 6, номер по 

предходен план – КВС:  126012, местност „Влашки рът“. 

2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 44, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Мизия, Общински съвет-Мизия 

възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертни оценки 

от оценител на имоти за  следните имоти в землище с. Липница:  
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       ПИ с идентиф. №43774.6.6,  НТП  „Нива”, вид територия: Земеделска, 

с площ  1599,00 кв.м,  категория на земята: 4, номер по предходен план – 
КВС: 006006, местност „Попова падина“;  

       ПИ с идентиф. №43774.6.7, НТП  „Нива”, вид територия: Земеделска, 

с площ  1790,00 кв.м, категория на земята: 6, номер по предходен план – 
КВС:  006007, местност „Попова падина“; 

       ПИ с идентиф. №43774.6.8, НТП  „Нива”, вид територия: Земеделска, 

с площ  1952,00 кв.м, категория на земята: 6, номер по предходен план – 
КВС:  006008, местност „Попова падина“; 

       ПИ с идентиф. №43774.78.6, НТП  „Друг вид земеделска земя”, вид 

територия: Земеделска, с площ  4372,00 кв.м, категория на земята: 6, 

номер по предходен план – КВС:  078006 местност „Припека”; 
       ПИ с идентиф. №43774.126.12, НТП „Нива”, вид територия: 

Земеделска, с площ  2401,00кв.м, категория на земята: 6, номер по 

предходен план – КВС:  126012, местност „Влашки рът”; 
       ПИ с идентиф. №43774.160.18, НТП „Нива”, вид територия: 

Земеделска, с площ                   3523,00 кв.м, категория на земята: 4, номер 

по предходен план – КВС:  160018, местност „Влашко ливаде”; 
       ПИ с идентиф. №43774.160.19, НТП „Нива”, вид територия: 

Земеделска, с площ            1145,00 кв.м, категория на земята: 4, номер по 

предходен план – КВС:  160019, местност „Влашко ливаде”, с цел тяхната 
продажба, които да бъдат внесени за одобрение на следващо заседание на 

Общинския съвет. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  Копия от АОС – 7бр. 
 

Гласували поименно общински съветници: 

За -7:Ивета Цветанова, Иван Даков, Николай Иванов, Пламен Герговски, 

Сашка Началнишка,  Татяна Спасова, Цветан Василев; 
0- против, 5- въздържал се - Йорданка Бадикова, Лидия Костова,  Соня 

Манасиева, Трифон Тодоров, Цветанка Дамянова. 

Предложението се приема. 
 
По т.5 Вх. № 213/03.09.2020г., докладна, относно свикване на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

ВиК ООД – Враца на 30.09.2020г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“ 

На заседанието вносителя направи допълнение към точка 1 „ и/или 

Венера Климентова Георгиева“ 

 
РЕШЕНИЕ №125 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от ВиК ООД – Враца на 30.09.2020г. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

1. Избира г-жа Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия 

и/или Венера Климентова Георгиева за представител на Община 

Мизия, която да участва  в извънредното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия , обслужвана от ВиК ООД- Враца  на 30.09.2020г. и я 

упълномощава да гласува по дневния ред на събранието, както 

следва: 

2. По т. 1. – Приема решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2021 г., в 

размер на 20 000 /Двадесет хиляди/ лева.– за; 

Гласували: 11-за, 0- против, 1- въздържал се   
Предложението се приема.                                                                                   

   

По т.6 Вх. №218/09.09.2020г., докладна, относно свикване на 
извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ 

„Христо Ботев“ АД Враца. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“ 
На заседанието вносителя направи допълнение към точка 1 „ и/или 

Венера Климентова Георгиева“ 

 
РЕШЕНИЕ №126 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 

1. Избира г-жа Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия 

и/или Венера Климентова Георгиева за представител на Община 

Мизия, която да участва  в извънредното заседание на Общото събрание 

на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, което ще се проведе 
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на 28.09.2020 г. и я упълномощава да гласува по дневния ред на 

събранието, както следва: 

2.  По т. 1  – Общото събрание на акционерите овластява съвета на 

директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца да сключи договор 

за предоставяне на кредит на лечебното заведение при следните 

индикативни условия: 

Вид на кредита: Стандартен кредит на вноски; 

Размер на кредита: 5 200 000 лв./пет милиона и двеста хиляди лева/; 

Цел на кредита:  За погасяване на задължения към доставчици, НАП, 
НОИ и други; 

Срок на кредита: 63/шестдесет и три / месеца; 

Срок за усвояване на кредита: 3/три/ месеца; 

Гратисен период по кредита: 3/три/ месеца; 
Ценови условия по кредита: СДИ+2,5%, такса управление 0,3%, Такса 

ангажимент 0%. Стойността на СДИ към 17.08.2020 г. е 0,01%. 
Условия за усвояване на кредита:  

1. Актуален списък на всички задължения към доставчици, 

представляващи цел на финансирането, съдържащ минимум 
следната информация: 

1.1. Размер на дълга- главница, лихва, такси, съдебни 

разноски и др.; 
1.2. Наименование на кредитора и основание на възникване; 

1.3. Период на възникване. 

2. Предоставяне на потвърждаващо писмо за размера на 
задължението от всеки кредитор. Всяко писмо следва да съдържа 

изходящ номер, номер, подпис и мокър печат. 

3. Актуален списък със сключени споразумения за разсрочено 

плащане с кредитори, вкл. Самите споразумения. 
Усвояване: Средствата по кредита се усвояват по банков път през 

сметките на кредитополучателя в банката по сметките на доставчиците. 

Погасяване на главницата: 59/петдесет и девет/ равни месечни вноски 
по главницата х 86 660/осемдесет и шест хиляди шестстотин и 

шестдесет/ лева. 

Дата на вноската до 30-то число. 
Финансови условия:  

Приоритетно банково обслужване в Банка ДСК /мин.90%/ от банковите 

обороти. 

Кредитополучателя се задължава да насочи всичките си постъпления от 
РЗОК по сметки на кредитора. 

Да не увеличава публични задължения, включително данъци, 

осигурителни вноски и други над 400 хил. лева. 
1. Кредитополучателя се задължава да предоставя ежемесечни 

справки за: 

1.1. Приходи от продажби; 
1.2. Задължения към Община Враца и НАП; 
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1.3. Състояние на търговските си задължения към 

доставчици, съдържаща информация за доставчик, фактура, 
дата на възникване, стойност, падеж. 

Обезпечение:  

1. Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания по 

настоящи и бъдещи разплащателни сметки  на 

кредитополучателя, открити при кредитора. 
2. Първи по ред особен залог на вземания по договор 

№060258/25.02.2020 г. за оказване на болнична помощ по 

клинични пътеки и извършване на амбулаторни процедури с 
НЗОК и извършване на клинични процедури с НЗОК. 

В срок до един месец след погасяване на всяко задължение към 

доставчик, кредитополучателя се задължава да осигури вдигане на 

съответния запор, както и да представи на банката документите, 

удостоверяващи вдигането на запора. 

При изтичане срока на договора по т.2, кредитополучателя се 

задължава да осигури сключването на нов договор с НЗОК, както и 

учредяване на нов залог върху него, като Банка ДСК е първи и единствен 

кредитор. - ЗА 

Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се   

Предложението се приема.    

                                                                                   
По т.7 Вх. №221/15.09.2020г., докладна, относно издаване на Запис на 

заповед за финансиране на разходи в полза на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 по проект „Пилотен 

проект за обособяване на общински център, допринасящ за намаляване 

на битовите отпадъци“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт 
 

РЕШЕНИЕ №127 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи в 

полза на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 

2014-2020 по проект „Пилотен проект за обособяване на общински 

център допринасящ за намаляване на битовите отпадъци”.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.009-0058-C01/24.08.2020г. по 
процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
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управлението на отпадъците" сключен между Община Мизия и 

Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-
2020, 

 
РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Община Мизия  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и 

без такси платима на предявяване в полза на Оперативна програма 

"Околна среда" 2014-2020  в  размер  на  38 311,47 лв. (тридесет и осем 

хиляди триста и единадесет лева и четиридесет и седем стотинки) 

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект 

№: BG16M1OP002-2.009-0058 по процедура Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по  

проект „Пилотен проект за обособяване на общински център 

допринасящ за намаляване на битовите отпадъци” сключен между 

Община Мизия и Управляващия орган на Оперативна програма "Околна 

среда" 2014-2020. 

2. Възлага на кмета на община Мизия да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор с рег. 

№: BG16M1OP002-2.009-0058-C01 от 24.08.2020 г. и да ги представи пред 

Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. 

Гласували поименно общински съветници: 
За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 
Дамянова. 

0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 
 
По т.8 Вх. №223/15.09.2020 г., докладна, относно информация за 

изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2020 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“ 

 
РЕШЕНИЕ №128 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия 

и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 

година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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На основание: Чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с 

чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

 
РЕШИ: 

Приема информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на 
сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 година. 

 

Гласували поименно общински съветници:  
За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 
Дамянова. 

0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 
 
По т.9 Вх. №224/15.09.2020 г., докладна, относно вземане на решение 

за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2021-2023г.  

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „ БФ“ 

 
РЕШЕНИЕ №129 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2021–2023 г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Мизия 
 

РЕШИ: 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните дейности 
за периода 2021-2023 г.   

Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се   

Предложението се приема.    

 
По 10 Вх.№225/15.09.2020 г., докладна, относно поемане на разходите 

по погребение в град Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва: Валерия Цурова  – Гл.експерт „ Здравеопазване и 

социални дейности“ 
РЕШЕНИЕ №130 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Поемане на разходите по погребение в гр.Мизия. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл.3 от приетите Правила за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на община Мизия, област Враца  

 
 

РЕШИ: 

Отпуска сума от 300,00лв. от Бюджета на Община Мизия, параграф 4214 

– Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за покриване на 

разходите. 
Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се   

Предложението се приема.    

 
По т. 11 Вх. №228/17.09.2020г., докладна, относно прилагане 

разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на 

Подробен устройствен план /ПУП/- ПУР(план за улична регулация) към 

Комплексен проект за инвестиционна инициатиава за обект „ 

Инжинеринг- проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 

авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на 

територията на община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Владимир Младенов – Ст.експерт „УТС“ 

 
РЕШЕНИЕ №131 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за 

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР 

(план за улична регулация) към Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 

СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен 

ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия“, 

подобект – „обслужваща улица, свързваща улици „Д. Чергарска“ и „Ц. 

Церковски“ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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На основание: Искане с вх. № АБ.9400-319/14.09.2020г от Община 

Мизия, представлявана от Филка Лазарова – Директор на Дирекция 
„УТЕППИСД“  с адрес гр. Мизия, ул. „Георги Димитров“ № 25-27 и  

На основание чл. 124а, ал. 1, разрешение за изработването на ПУП се дава 

с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината.  
 

РЕШИ: 

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ и на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - Мизия разрешава 
изработването на Проекта за ПУП – ПУР  за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на урегулираната 
територия на гр. Мизия, Община Мизия, като част от Комплексен 
проект за инвестиционна инициатива за проект „Инженеринг – 
проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на 
авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична 
мрежа на територията на община Мизия“, подобект – 
„обслужваща улица, свързваща улици „Д. Чергарска“ и „Ц. 
Церковски“. 

2. Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението за да се разгласи с 
обявление, което се поставя на определените за това места в 

сградата на общината, района или кметството, както и на други 

подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 

публикуват на интернет страницата на общината.  
 

Гласували поименно общински съветници: 

За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 
Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 

Дамянова.  
0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 

 
По т. 12 Вх. №230/17.09.2020г., докладна, относно актуализиране на 

информация, относно разрешаване за формиране на маломерни 

самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021г. в ОУ „Цанко 

Церковски“ – гр.Мизия, ОУ „ Христо Ботев“- с. Крушовица, ОУ „ Отец 

Паисий“ – с. Софрониево, ПГ „ Васил Левски“- гр.Мизия и осигуряване на 

допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, 

чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със 

собствени средства. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Славяна Славкова- Гл.експерт „ Образование“ 

Поради настъпила промяна в броя на учениците след започване на 

учебната година в ОУ“Отец Паисий“, с. Софрониево вносителят заменя ДЗ 

с Вх.№230/17.09.2020г. с ДЗ Вх.№ 232/ 21.09.2020г. относно 

актуализиране на информация, относно разрешаване за формиране на 
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маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021г. в 

ОУ „Цанко Церковски“ – гр.Мизия, ОУ „ Христо Ботев“- с. Крушовица, ОУ 

„ Отец Паисий“ – с. Софрониево, ПГ „Васил Левски“- гр.Мизия и 

осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на 

учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от държавата 

дейности със собствени средства. 

РЕШЕНИЕ №132 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Актуализиране на информация, относно разрешаване за 
формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 

2020/2021 год. в ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия, ОУ „Христо Ботев“ с. 

Крушовица, ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево, ПГ „Васил Левски“ гр. 

Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за 
обезпечаване на учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности със собствени средства. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл. 68, ал.1, т.2, т.3, ал.2 и ал. 4, т. 2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Цанко 

Церковски“ гр. Мизия, без да осигурява средства над определените 

по единни разходни стандарти на ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия, 

поради наличието на собствени средства, както следва: 

 

Общ прогнозируем брой ученици в училището към 

15.09.2020 г. 

173 

Клас/ 

Паралелка 

Брой 

ученици 

Недостиг до 

минималния 

брой 

Източник и 

размер на 

дофинансиране 

Предприети 

дейности 

ІV клас 10 6 Бюджет на 

училището. 

Допълнителни 

средства по 

преценка на 

финансиращия 

орган съгласно 

чл.68, ал.5 от 

Наредбата за 

Разчет на 

бюджетни 

средства. 

Спиране на 

парното 

отопление в 

неизползваемата 

част на 

училището. 

VІІа клас 15 3 

VІІб клас 14 4 
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финансирането 

на институциите 

в системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование. 

 

 

2. Общински съвет – гр. Мизия дава съгласие за формиране на 

маломерни паралелки в ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево - 7 броя 

маломерни паралелки с брой ученици под минималния брой, както 

следва: 

 

 

Общ 
брой 
ученици 
в 
училище
то 

53 

ученици -  

51 

дневна 

форма 

2-ИФО 

     

Клас/ 
паралел
ка 

Брой 

ученици 

Недост
иг до 
миним
алния 
брой 

Разходен 
стандарт 

Изчислен 
минималният 
размер на 
необходимите 
допълнителни 
средства 

Източник на 
дофинансир
ане 

Предприет
и дейности 
за 
осигуряван
е       на 
допълнител
ните 
средства 

I клас -

маломер

на 

паралелк

а 

6 10 1 869 лв. 
18 690 лв. х 
20% = 3738,00 
лв. 

Наем  от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

II клас - 

маломер

на 

паралелк

а 

3 13 1 869 лв 
24 297 лв. х 20% 
= 4859, 40 лв. 

Наем  от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

III клас – 

маломер

на 

паралелк

а 

8 +1в ИФО 8 1 869 лв. 
13 083 лв. х 
20% = 2990, 40 
лв.  

Наем  от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 
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IV клас – 

маломер

на 

паралелк

а 

11 5 1 869 лв. 
9 345 лв. х 20 % 
= 1869, 00 лв. 

Наем от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

V клас – 

маломер

на 

паралелк

а 

8 10 1 869 лв. 
18690 лв. х 
20% = 3738, 00 
лв. 

Наем от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

VI клас  – 

маломер

на 

паралелк

а 

7 11 1 869 лв. 
20 559 лв. х 20 
% = 4111, 80 лв. 

Наем от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

VII клас – 

маломер

на 

паралелк

а 

8 +1 в ИФО 10 1 869 лв. 
18 690 лв. х 20 
% = 3738, 00 лв. 

Наем от 
училищна 
земя 

Договор за 
наем на 
училищна 
земя 
Дофинасир
ане      от 
общината 

  67 Общо: 25044, 60 лв.   

 

Бройката на учениците е уточнена към 15.09.2020г. 

 

Въпреки, че получават доход от наема на земята /наличие на собствени 

средства в размер на 44 999, 37 лв. /четиридесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки//, 

средствата може и да не стигнат за приключване на финансовата 

бюджетна година. Необходимо е да бъдат дофинансирани и от общината 

при нужда. 

 

3. Общински съвет – гр. Мизия, на основание на Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, чл. 68, ал. 4, т. 2  дава съгласие за 

формиране на маломерни паралелки и осигуряване на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ 

„Христо Ботев“ с. Крушовица извън определените по единни 

разходи стандарти, чрез дофинансиране на Делегирани от 

Държавата дейности със собствени средства във функция 

„Образование“ – дейност 322- Общообразоваелни училища със 

сумата от  18 316, 20 лв. /осемнадесет хиляди триста и шестнадесет 

лева и двадесет стотинки/, както следва: 
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Общ 
брой 
ученици 
в 
училище
то 

69 ученици – 

дневна форма 

 

- дневна форма 

   

Клас/ 
паралел
ка 

Брой ученици 

Недостиг до 
минимални
я 
брой 

Разходе
н 
станда
рт 

Изчислен    
минималният 
размер на 
необходимите 
допълнителни 
средства I клас 11 5 1 869 лв. 9 345 лв. х 
20% = 1869 
лв. 

II клас 6 10 1869 лв. 18690 лв. х 
20 % = 3738 
лв. 

III клас 15 1 1 869 лв. 1869 лв. х 
20% = 373, 
80 лв. 

IV клас 7 9 1 869 лв. 
16 821 лв. х 
20% = 3364, 
20 лв. 

V клас 12 6 1 869 лв. 11 214 лв. х 
20% = 
2242, 80 лв. VI клас 10 8 1 869 лв. 14952 х 20% 
= 2990, 40 
лв. VII клас 8 10 1 869 лв. 18690 лв. х 
20% = 3738 
лв.  69 49 Общо: 18 316, 20 
лв. 

 

4. Общински съвет – гр. Мизия дава съгласие за формиране на 

маломерни паралелки в ПГ „Васил Левски“ гр. Мизия, без да 

осигурява средства над определените по единни разходни 

стандарти на ПГ „Васил Левски“ гр. Мизия, поради наличието на 

собствени такива. Училището разполага с финансови средства за 

нормалното обезпечаване на образователно – възпитателния процес 

и с по-малък брой от нормативно определения размер в посочените 

паралелки, както следва: 

Във връзка с преместването на ученик от IXa клас, считано от 

14.09.2020г., същата паралелка е в намален състав, а именно 17 бр. 

ученици. 

 

Гласували поименно общински съветници:  

За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 
Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка 

Дамянова.  

0- против, 0- въздържал се.    
Предложението се приема. 

 
По т.13 Вх.№ 229/17.09.2020г., информация за работата на общинска 

администрация с молбите, жалбите и сигналите на гражданите за 2019г. 

  Докладва: Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия 
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РЕШЕНИЕ №133 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: информация за работата на общинска администрация с 

молбите, жалбите и сигналите на гражданите за 2019г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от ПОДОСНКВОА, 

мандат 2019-2023г.  
РЕШИ: 

Приема информация за работата на общинска администрация с молбите, 

жалбите и сигналите на гражданите за 2019г. 

Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се   
Предложението се приема.    

 
По т.14 Вх. №231/18.09.2020г., докладна, относно кандидатстване на 

Община Мизия с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“, 

Резултат 4 „повишена способност на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – външен експерт 

 

РЕШЕНИЕ №134 
от 24.09.2020г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Мизия с проектно предложение 

по Открита покана №3 „Климат”, Резултат 4 „Повишена способност на 

местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59, ал. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

предвид мотивите, изложени в настоящата докладна записка   
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мизия да кандидатства с проектно 

предложение по Открита покана № 3 „Климат”, Резултат 4 „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 
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адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“. 

2. Дава съгласие на Община Мизия да си сътрудничи с партньори 
Община Козлодуй и съответните общини от Република Исландия или 

Кралство Норвегия при кандидатстване и изпълнение на проектното 

предложение.  

3. Възлага на Кмета на Община Мизия да извърши необходимите 
действия по изпълнение на Решението. 

 

Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се   
Предложението се приема.    

 
По т.15 Разни: 

15.1 Обявяване на Наредба №2 за нищожна; 

15.2 Отговор на запитване на Демира Димитрова - кмет на с. 
Софрониево; 

15.3 Проект за промяна и допълнение на ПОДОСНКВОА; 

15.4 Информация от Цветелина Димитрова – кметски наместник 
на с. Войводово. 

По т.15.1 Обявяване на Наредба №2 за нищожна. 

Г-жа Спасова запозна общинските съветници с постъпило 

съобщение от Административен съд – Враца за връчване на заверен 

препис от влязло в сила решение № 257/31.07.2020г., по адм. дело 
№898/2019г. по описа на АС – Враца.  

Административен съд Враца на основание чл.193, ал.1, пр.1 вр. Чл.146, 

т.1 АПК, Прогласява по протест на Окръжна прокуратура Враца 
Нищожността на Наредба №2 за пожарна безопасност на територията 

на Община Мизия. 

 
Въпрос на общински съветник Трифон Тодоров: Как ще се реши проблема 

със скоростта по улица „Г. Димитров“, гр. Мизия.  

Обсъдени бяха проблеми, свързани с високата скорост в гр.Мизия по ул. 
„Г.Димитров“ и другите населените места от общината. 

Въпроси на общински съветник Йорданка Бадикова:   

 Състоянието на улично осветление в с. Софрониево; 

 Платени ли са сметките за ток; 

 Етап на реализация на проект по ПУДООС в с. Софрониево. 
Въпрос на общински съветник Иван Даков: Възможно ли е общината да 

се включи в новоизграждащата се газопреносната мрежа, преминаваща 

през територията на общината.  
Г-жа Берчева отговори на всички въпроси: на 23.09 ел. техници на 

общината са работили в с. Софрониево и са подменени изгорели 

осветителни тела, токът ще бъде заплатен, до две седмици ще започне 
работата по проекта по ПУДООС в с. Софрониево. 

По т.15.2 Отговор на запитване на Демира Димитрова - кмет на с. 

Софрониево.  
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По молба на Демира Димитрова, която е възпрепятствана да присъства 

днес общинските съветници взеха решение да се разгледа на следваща 
сесия на Общински съвет през месец октомври, когато тя ще бъде. 

 

Дилян Кунчев – жител на с. Липница влезе по време на заседанието и 
раздаде на общинските съветници снимков материал, който нямаше 

нищо общо с темите от днешната сесия. Г-жа Спасова го покани на 

следващата сесия за поставяне и разглеждане на неговите въпроси. 
 

По т.15.3 Проект за промяна и допълнение на ПОДОСНКВОА – г-жа 

Лидия Костова запозна общинските съветници, че Проектът на 

Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА е качен на сайта 
на община Мизия и ще бъде приет по реда на приемане на Правилника, 

съгласно чл. 26, ал.1, ал.2, ал3 и ал.4 от Закон за нормативните актове. 

 
По предложение на част от общинските съветници разглеждането на т. 

15.4 и т.15.5 от Разни премина в закрито заседание. 

По т. 15. 4 от Разни 
Общинският съветник Трифон Тодоров повдигна темата  за раздадена 

земя в размер на 70дка в с.Войводово на земеделски производители към 

Цветелина Димитрова – кметски наместник с. Войводово. След 
разгорещени дебати и липса на конкретика г-жа Спасова предложи г-н 

Тодоров да формулира ясно и внесе свое запитване в общинска 

администрация за отговор, чрез председателя на ОбС. 
По т. 15.5 от Разни 

В началото на сесията г-н Иван Даков внесе докладна записка, относно 

промени в ПОДОСНКВОА, касаещи възнаграждението на общинските 

съветници. В нея г-н Даков предлага възнаграждението на общинските 
съветници, заложено в Правилника да се фиксира на 70% от средната 

брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.  

Г-жа Спасова уведоми общинските съветници за начина за промяна на 
основен нормативен документ, какъвто е и ПОДОСНКВОА и това, че 

предложението не е включено в Проекта за промяна на Правилника, 

изработен и качен на сайта на общината.  
Г- жа Лидия Костова обоснова свое становище, че докладната може да се 

разгледа по реда чл. 21 на ЗМСМА и е допустима, без нейното разглеждане 

в комисии, т. като тук присъстват всички общински съветници без един. 
Г-жа Ивета Цветанова заяви своето становище против увеличението, 

обосновавайки се на финансовото състояние на общината и че този акт 

не е нормален и морален. Липсва финансова справка, изготвена от 

общината за разговар по същество и в цифри. 
Цветан Василев и Татяна Спасова заявиха, че са против увелечението на 

възнаграждението. 

След дебатите се пристъпи към гласуване. 
 

РЕШЕНИЕ №135 
от 24.09.2020г. 
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ОТНОСНО: увеличение на възнаграждението на 70% от СБРЗ в 

общинската администрация за съответния месец на общинските 

съветници. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.   

 
РЕШИ: 

Увеличава възнаграждението на 70% от СБРЗ в общинската 

администрация за съответния месец на общинските съветници. 

 

Гласували поименно 12 общински съветници: 

9 – за: Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия Костова, Николай Иванов, 
Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня Манасиева, Трифон 

Тодоров, Цветанка Дамянава. 

3 – против: Ивета Цветанова, Татяна Спасова, Цветан Василев. 
0 – въздържал се 

Предложението се приема.  

 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – Председател на 

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 19:15 часа. 
 

 

 
 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 

 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА /п/ 

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 


	Гласували: 12 -За, 0 - Против, 0- Въздържал се
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	На основание: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.009-0058-C01/24.08.2020...
	На основание: Чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси,
	На основание: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и от...

