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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 

№ 29/21.10.2021 г. 

       Днес, 21.10.2021 г. от 10:00 ч.,  на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от 
ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация се проведе редовно заседание на Общински 
съвет, Мизия. 

       В заседанието взеха участие 12 (дванадесет) общински съветници. 
       Отсъства: Николай Иванов 
       В заседанието взеха участие г-жа Валя Берчева – кмет на община 

Мизия, г-н Цветан Василев – зам. - кмет на община Мизия, г-жа Десислава 
Лехчевска – секретар община Мизия, г-жа Демира Димитрова – кмет на 

кметства Софрониево и  представители на общинската администрация. 
След проверка на кворума, определен на 12 общински съветници 

заседанието беше открито и ръководено от г-жа Татяна Спасова – 

председател на Общински съвет, Мизия. 
Председателят на ОбС предложи от проекто - дневния ред под т. 10, 

включената докладна записка с Вх. № 488/15.10.2021 г. да отпадне от 

разглеждане, т. като има депонирана ДЗ с Вх. № 489/18.10.2021 г. от 
кмета на община Мизия г-жа Валя Берчева за оттегляне на горецитирания 

документ. Г-жа Спасова предложи под № 10 в проекто - дневния ред да 
бъде включена ДЗ с Вх. № 490/18.10.2021 г., която е разглеждана в I – ва 
ПК. 

 
Заседанието протече при така гласувания дневен ред:  

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Вх. № 485/14.10.2021 г., докладна, относно Вземане на решение за 

одобряване на проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна 
прогноза за местните дейности за 2023 и 2024 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 
3. Вх. № 483/12.10.2021 г., докладна, относно Трансформиране на част 

от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
извършване на неотложни текущи ремонти на сграда публична 
общинска собственост, съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. на Община 

Мизия. Корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната 
част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 
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4. Вх. № 482/12.10.2021 г., докладна, относно Компенсирани промени 
в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

    Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 

5. Вх. № 484/14.10.2021 г., докладна, относно Корекция в Програмата 
за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община 
Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в 

капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

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

6. Вх. № 480/07.10.2021 г., докладна, относно Приемане на Наредба 

№5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Мизия 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“ 
7. Вх. № 487/15.10.2021 г., докладна, относно Изготвяне на експертна 

оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.6, с. Войводово. 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“ 

8. Вх. № 486/14.10.2021 г., докладна, относно Участие в проект за 
създаване на енергийно независими сгради на територията на 

общината, като част от интегриран мулти-национален проект 
„Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в 
европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE – 

2021-2027 г., а също така и членство в Сдружение с нестопанска цел 
„Балкански водороден клъстер“ 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия 
9. Вх. № 481/12.10.2021 г., докладна, относно Одобряване на 

инвестиционно предложение за изграждане на площадка за временно 
съхранение на биоразградими и строителни отпадъци, съгласно 
изискванията на РИОСВ – Враца 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия 

10. Вх. № 490/18.10.2021 г., докладна, относно Отказ от покупка на 
сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен 
в гр. Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Пенка Берчева – Ст. специалист „УТ“ 

 

11. Разни 
 

Гласували : 12 общински съветници 
За: 12 
Против: 0 

Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 
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По т.1 Изказвания, питания, становища и предложения на 

граждани. 

В залата не присъстват граждани и към настоящия момент няма 
постъпили питания към ОбС Мизия. 

Г-жа Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево поиска думата. 
Т. като резонно нейното включване трябва да бъде в т. Разни, 
председателят се допита до общинските съветници, и предложи да 

гласуват. С 8 гласа „За“ и 4 „Против“ думата беше предоставена на г-жа 
Димитрова.  
Г-жа Демира Димитрова уведоми общинските съветници за начина на 

подготовка и провеждане на панаирните дни в с. Софрониево, ремонта и 
откриването на площада „Св. Софроний Врачански“, реновирането на 

спортната площадка в ОУ „Отец Паисий“, информация за отдадени земи, 
внесен ли е наем за концесията в землището на селото, след разтрогване 
на договора за аренда. Според нея има проблеми в кметството и тя желае 

да се разрешат с намесата на общината. Площадката, направена по 
ПУДООС миналата година с течение на времето се руши и е в критично 

състояние.  
Изказването на г-жа Димитрова отне около 30 мин., толкова колкото по 
Правилник са заложени за „Изказвания, питания, становища и 

предложения на граждани“ и поради тази причина председателят 
предложи дискусията и отговорите на поставените въпроси да продължат 
в т. Разни и да се пристъпи към разглеждане на т. 2 от Дневния ред. 

 
По т. 2  Вх. № 485/14.10.2021 г., докладна, относно Вземане на 

решение за одобряване на проектобюджет за 2022 г. и актуализирана 
бюджетна прогноза за местните дейности за 2023 и 2024 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти. 

                                       РЕШЕНИЕ № 247 
от 21.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на проектобюджет за 2022 

г. и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2023 и 

2024 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: 
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Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните 
дейности за периода 2022-2024 г., приложена към докладната записка. 

Приложение към ДЗ № 485/14.10.2021 г. – неразделна част от 
Решението. 

Гласували поименно: 12 общински съветници 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Игнат Николов За 

7 Николай Иванов Отсъства 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров Въздаржал се 

13 Цветанка Дамянова За 

За: 11 
Против: 0 
Въздържал се: 1 

Предложението се приема. 

По т. 3 Вх. № 483/12.10.2021 г., докладна, относно Трансформиране 
на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 

извършване на неотложни текущи ремонти на сграда публична общинска 
собственост, съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. на Община Мизия. 

Корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на 
бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти. 

РЕШЕНИЕ № 248 

      от 21.10.2021г. 
 

ОТНОСНО: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти 

на сграда публична общинска собственост, съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 

2021 г. на Община Мизия. Корекция в програмата за капиталови разходи 

и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 

2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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РЕШИ: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 89 от 

ЗДБРБ Общински съвет Мизия дава съгласие Кметът на община Мизия да 
направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на 

целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. за 
неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради публична 
общинска собственост, както следва: 

№  
по  

ред 

Наименование 

на 

обектите/пози
циите за 

капиталови 

разходи и/или 

резерв по § 00-

98 "Резерв за 
непредвидени 

и неотложни 

разходи" по 

бюджета на 

общината, за 

които се 
предлага 

намаление на 

финансирането 

Размер  на 

средствата 

от целева 

субсидия за 
капиталови 

разходи,  за 

позициите 

по  

к. 1 

Наименование, 

местонахождени

е на обектите за 
текущ ремонт, 

за които се 

предлага 

финансиране с 

трансформирана
та целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи. №/дата 

на акта за 

публична 
общинска 

собственост за 

сградите 

Размер на средствата, с 

които ще се финансират 
разходите за обектите 

по  

к. 3 

  1 2 3 4 

1. 

§ 00-98 "Резерв 

за непредвидени 

и неотложни 

разходи" 

15 000 

Текущ ремонт на 

2 групи в ДГ 

„Здравец“ 

с.Крушовица, Акт 

за ПОС 

№58/17.03.1999 
г., построена през 

1977 г. 

10 000 

ОБЩО: Х 15000 Х 10000 

Х Х 5.17% Х 3.45% 

 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и съгласно чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, ОбС – Мизия приема корекция в 
програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на 

Община Мизия в местни дейности за 2021 г., както следва: 
 1. Д-ст 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа" 

§§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" -5 000 лв. 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“          +5 000 лв. 
Обект „Изкуствени неравности тип „легнал полицай“ 

 
3. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в 

програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 
2021 година. 

 

Гласували поименно: 12 общински съветници 
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  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Игнат Николов За 

7 Николай Иванов Отсъства 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

 
За: 12 

Против: 0 
Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 

По т. 4 Вх. № 482/12.10.2021 г., докладна, относно Компенсирани 
промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 
бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти. 

РЕШЕНИЕ № 249 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Компенсирани промени в капиталовите разходи, 

финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 

за 2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и съгласно чл. 124 от Закона 

за публичните финанси 
РЕШИ: 

 
I. Приема компенсирани промени в капиталовите разходи, 
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 

за 2021 г., както следва: 
 

ОБЕКТИ План било 

/лева/ 

План става 

/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2021 г. 
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вредните последствия от бедствия и аварии"                                                                                                          

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                           

Корекция на "Сухото дере", гр. Мизия 

266 000 

260 000 

Д-ст 606 "„Изграждане, ремонт и поддържане на улици”                                                                                 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                                                                                

Ремонт на паркинг, находящ се в УПИ ХХХ, кв.33 по плана 

на гр.Мизия 

52 500 

55 500 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“ 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        

Изграждане на спортна площадка за игри на открито (зад 

сградата на Общински туристически информационен и 

експозиционен център) гр.Мизия 

40 000 

43 000 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Здравец" с.Крушовица 

10 000 

 

11 190 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Незабравка" гр.Мизия 

0 

9 226 

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 

Ремонт на административната сграда на Община Мизия - 

проектиране 

14 800 

 

4 384 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     

Товарен автомобил за дейност "Чистота" 

7 200 

 

15 000 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

"Бус за нуждите на "Домашен социален патронаж"  

гр.Мизия" 

7 800 

 

0 

 

II. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в 
програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 

2021 година. 
 
Гласували поименно : 12 общински съветници 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов Отсъства 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 
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За: 12 
Против: 0 

Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 5 Вх. № 484/14.10.2021 г., докладна, относно Корекция в 

Програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на 
Община Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в 
капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия 

за капиталови разходи за 2021 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“ 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 
бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти. 
                                            РЕШЕНИЕ № 250 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО:  Корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната 

част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г. 

Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със 

средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и съгласно чл. 124 от Закона 

за публичните финанси 
РЕШИ: 

Приема компенсирани промени в капиталовите разходи, 
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2021 г., корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната 

част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г., както 
следва: 

 
I. 

 1. Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§52-00„Придобиване на ДМА”                                     +2 378 лв.                
 обект : „Климатици – 2 бр. за Кметство Крушовица“  

   
 Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§§10-15„Материали”                                                      -2 378 лв.  

 
II.  

ОБЕКТИ План било 
/лева/ 

План става 
/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

  

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 
4 384 

 

0 
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Ремонт на административната сграда на 
Община Мизия – проектиране 

Д-ст 311 „Детски градини“ 
§52-00 „Придобиване на ДМА“ 

Климатици за ДГ „Незабравка“, база ДГ 
„Пчелица“ с.Софрониево 

0 

 
4 384 

 
III. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в 
програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 

2021 година. 
 
Гласували поименно: 12 общински съветници 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов Отсъства 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

 
За: 12 
Против: 0 

Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 6 Вх. № 480/07.10.2021 г., докладна, относно Приемане на 
Наредба № 5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Мизия 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“ 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти и IV Постоянна комисия по законност и законосъобразност на 
актовете на общински съвет, актовете на кмета на Общината, етика и 
жалби, молби на граждани, които дават своето положително становище.  

 
РЕШЕНИЕ № 251 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за промени и допълнения  в  Наредба  

№5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Мизия   



10 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 28 от Закона за нормативните 
актове 

РЕШИ: 

Приема Наредба за промени и допълнения  в  Наредба  №5 на 

Общински съвет – Мизия, за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.   

 

ПРИ МОТИВИ: 
Основните причини,  за приемане на Проекта за промени и 

допълнения на Наредба №5, са да се актуализира Наредбата в 
съответствие с действащото законодателство. 

Целите, които се поставят с новата Наредба са: 

Да се приведат разпоредбите на горепосочената Наредба в 
съответствие с материално-правните норми на нормативен акт от по-

висока степен. 
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 

Наредба. 

 Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на 
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 
ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:  
Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия  с нормативни актове 

от по-висока степен.  
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз 

е предопределено от синхронизирането  на  действащото  българско  
законодателство  с регламентите  и директивите, относими към тази 

материя. 
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на 

Европейския съюз. 

 
Приложение: Проект на Наредба за промени и допълнения  в  Наредба  

№5 на ОбС-Мизия – неразделна част от Решението.  
 

Гласували: 12 общински съветници 

 За: 12 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 7 Вх. № 487/15.10.2021 г., докладна, относно Изготвяне на 

експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 6, с. Войводово. 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“ 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 
бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти. 
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РЕШЕНИЕ № 252 

      от 21.10.2021г. 
 

ОТНОСНО: Изготвяне на експертна оценка  за Урегулиран поземлен 

имот в кв. 6, с. Войводово   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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 2021г., 
като в раздел ІІІ, т.4 се добави следният имот: 

УПИ ІІІ, с  кад.  №500.177, с площ  941 кв.м,  кв. 6, по кадастралния 
план на с.Войводово, общ. Мизия, обл. Враца. 

  
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 

пазарна оценка от лицензиран  оценител на имоти, за  имота, посочен в 
т.1 - с цел неговата продажба. 
 

Гласували: 12 общински съветници 
 За: 12 

 Против: 0 
 Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 8 Вх. № 486/14.10.2021 г., докладна, относно Участие в проект 
за създаване на енергийно независими сгради на територията на 
общината, като част от интегриран мулти-национален проект „Иновации 

и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, 
с източник на финансиране програма LIFE – 2021-2027 г., а също така и 

членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“ 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия 

Докладната записка е разглеждана във всичките четири ПК на ОбС 

Мизия. 

РЕШЕНИЕ № 253 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Участие в проект за създаване на енергийно независими 

сгради на територията на общината, като част от интегриран мулти-

национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни 

сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма 

LIFE 2021 – 2027 г., а също така и членство в Сдружение с нестопанска 

цел „Балкански водороден клъстер“ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) дава 

съгласие Община Мзиия, представлявана от кмета – Валя Берчева, да 
участва в проект за създаване на енергийно независими сгради на 
територията на община Мзиия, като част от интегриран  мулти - 

национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни 
сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с 
източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. с обект 

административната сграда на Община Мизия. 
 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) дава 
съгласие Община Мизия да членува в Сдружение с нестопанска цел 

„Балкански водороден клъстер“. 
 

Гласували: 12 общински съветници 

 За: 12 
 Против: 0 
 Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 

По т. 9 Вх. № 481/12.10.2021 г., докладна, относно Одобряване на 
инвестиционно предложение за изграждане на площадка за временно 

съхранение на биоразградими и строителни отпадъци, съгласно 
изискванията на РИОСВ – Враца 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия 

Докладната е разглеждана във II Постоянна комисия по обществен ред 

и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 

екология, земеделие, гори и транспорт. 

РЕШЕНИЕ № 254 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на 

площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни 

отпадъци, съгласно изискванията на РИОСВ – Враца. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

Приема инвестиционно предложение на Община Мизия за изграждане на 
площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни 

отпадъци, съгласно изискванията на РИОСВ – Враца, в поземлен имот с 
идентификатор № 48043.292.663, находящ се в местност „Припека“ с 
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площ от 14613.00 кв.м., категория IV, с начин на трайно ползване – 
унищожена нива – промишлена. 

 
Гласували: 12 общински съветници 
 За: 11 

 Против: 0 
 Въздържал се: 1 
Предложението се приема. 

По т. 10 Вх. № 490/18.10.2021 г., докладна, относно Отказ от покупка 
на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен 

в гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия 
Докладва: Пенка Берчева – Ст. специалист „УТ“ 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти. 

РЕШЕНИЕ № 255 

      от 21.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, 

с ОПС върху общински терен в гр. Мизия 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 33 и чл. 66 от Закона за 

собствеността  

РЕШИ: 

Отказва покупката на Масивна едноетажна сграда, с кад. 
№501.1796,  със застроена площ 123,00 кв.м, построена с отстъпено право 

на строеж в общински имот - парцел УПИ ХХХІI, кв. 33, по плана на гр. 
Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, при съседи: УПИ ХХХІІ,  при 
предложената цена за изкупуване 7000,00 /седем хиляди/ лева, от 

собствениците на сградата Филка Проданова Лазарова и Валери Вълчков 
Лазаров,  по Н.А. №162, том ІІ, рег. №1425, н.дело №171 от 2017 г. 
 

Гласували поименно: 12 общински съветници 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов Отсъства 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 
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10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

 
За: 12 

Против: 0 
Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 

По т. 11 Разни 

 Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“ 

– информация за Ковид ситуациата в община Мизия.  

Няма място за притеснение, болните по статистика са 7 души и 

обстановката е спокойна. 

 Цветанка Дамянова – общински съветник – Шофьор на ученически 

автобус е диагностициран с Ковид. Какви мерки са предприети? 

Шофьорът на автобуса след като се е почуствал зле е потърсил 

веднага медицинска помощ и му е направен PSR тест. 

Карантинирал се е и в момента се лекува у дома. Автобусът е 

дезинфекциран веднага и бе обяснено, че след всеки курс се прави 

дезинфекция. 

 Цветанка Дамянова – общински съветник - Може ли да се промени 

работния график на здравния работник в гимназията?  

Ще се помисли по въпроса, като възможен вариант е той да работи 

на ротационен принцип: сутрин или следобяд. 

Отговори на г- жа Валя Берчева и специалисти от общинска 

администрация на поставени въпроси от Демира Димитрова – 

кмет на кметство с. Софрониево. 

 Панаирните дни на кметствата се организират от кметовете 

на кметствата. Едната вечер се поема от кметството а 

другата от читалището в с. Софрониево. 

 Диалогът трябва да е взаимен и затова съм поставила 

ангажимента всички колеги да искат писмено становище от 

кметовете на кметствата по въпроси, касаещи съответните 

населени места. 

 Няма заявка, която са поискали кметовете на населените 

места за това време и аз да съм я отказала, но на всички Вас 

общински съветници и кметове на кметства трябва да Ви е 

ясно, че средствата са ограничени и трябва да се разходват 

разумно и балансирано. 

 Договорът за аренда на земи в с. Софрониево е прекратен 

м. юли 2021 г. Има две плащания през м. декември 2020 г. 

и м. март 2021 г. Очаква се последният финансов трансфер 

от прекратения договор до края на годината. При невнасяне 

на последната сума разбира се ще си потърсим законово 
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правата. Очаквам от Вас конкретни предложения  за 

начина на стопанисване на тази земя. 

 Въпросът с ремонтираните пейки в двора на училището в с. 

Софрониево е резонен, но средствата са изключително 

недостатъчни за разбиване и направа на нова бетонна 

подложка и ще се търси решение за него, т. като обекта не 

е приключил. 

 Йорданка Бадикова – общински съветник и директор на училището 

информира, че се търсят варианти за качествена и безопасна 

настилка. 

 Г-жа Дамянова сподели своето мнение: През годините съм 

забелязала, че почти всички обекти, реализирани по проект в даден 

момент се компрометират, затова трябва да се засили 

инвеститорския контрол. 

 Трифон Тодоров – общински съветник попита за работното време на 

председателя на ОбС Мизия и как е регламентирано нормативно.  

 Ивета Цветанова – общински съветник – Сформира ли се комисия 

за състоянието на здравния дом в с. Крушовица? – Да. Иван Даков 

– член на комисията отговори, че комисията е била изключителна 

прецизна. 

 Игнат Николов – общински съветник – Има ли механизъм как ще се 

отделят биоразградимите отпадъци от строителните в 

предвижданото временно сметище. – Ако се одобри мястото, ще се 

обсъдят таксите, които трябва да се заплащат от гражданите. Ще се 

оповестят всички стъпки на сайта на общината за запознаване. 

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

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 12:22 ч. 
 
 

 
 

 
ТАТЯНА СПАСОВА /П/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 
  

  
 
НАДЯ ГЕЧЕВА  

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 
 

 

 


