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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 

№13/22.10.2020г. 

Днес, 22.10.2020г./четвъртък/ от 11:00 часа в Заседателната зала 
на Читалище „Просвета“- гр. Мизия, се проведе редовно заседание на 

Общински съвет Мизия, Мандат 2019-2023г. В него 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 

общинският съветник 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 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, както и хигиенно-
санитарни изисквания и предписания на здравните органи.  

Г-жа Спасова – председател на ОбС Мизия каза, че има предложение 

от IV постоянна комисия като т.2  от дневния ред да влезе 
Преразглеждане на Решение № 135 по Протокол №12/24.09.2020г. 

Г-жа Лидия Костова предложи точката „Преразглеждане на Решение 

№ 135 по Протокол №12/24.09.2020г.“ и докладна вх.№242/16.10.2020 

г., относно промени във възнаграждението на общинските съветници, 

внесена от Иван Даков да се разгледа преди т. Разни. 

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

 

Г-жа Спасова предложи следния проекто-дневен ред: 
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    2. Вх. № 237/13.10.2020 г, докладна, относно компенсирани 

промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2020 година. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“ 
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3. Вх. № 247/16.10.2020 г., докладна, относно предоставяне за 

безвъзмездно управление на имот в землището на село Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
4. Вх. № 244/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на 

експертна оценка и откриване на процедура за продажба на УПИ IV, 

кв. 40 в град Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

5. Вх. № 243/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на 
експертни оценки и откриване на процедура за продажба на 

поземлени имоти в землището на с. Липница. 

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

6. Вх. № 239/15.10.2020 г., докладна, относно отдаване под наем на 

терен в с.Крушовица, за временно складиране на строителни 

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

7. Вх. № 245/16.10.2020 г., докладна, относно прилагане 

разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на /ПУП/ - ПУР 

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“. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“ 

8. Вх. № 238/15.10.2020 г., докладна, относно мерки за зимно 
поддържане и почистване на общинската пътна мрежа на община 

Мизия през зимния сезон 2020/2021 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“ 

9. Вх. № 248/16.10.2020 г., докладна, относно членство на 

доброволното формирование /ДФ/ на община Мизия в Национална 

асоциация на доброволците в Република България. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“ 

10. Вх. № 240/15.10.2020 г., докладна, относно кандидатстване на 
Община Мизия по процедура за директно предоставяне на „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане в община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Валерия Цурова  – Гл.експерт „ Здравеопазване и 

социални дейности“ 
11. Вх. № 249/16.10.2020 г., докладна, относно съгласие за членство 

на Председателя на ОбС, гр. Мизия в НАПОС в РБ. 

Докладна от Татяна Спасова – председател на ОбС, гр. Мизия 
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12. Вх. № 250/16.10.2020, докладна, относно приемане на 

Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА 
Докладва: Лидия Костова – председател Временна комисия 

13. Преразглеждане на Решение 135 по Протокол №12/24.09.2020г. 

14. Вх.№242/16.10.2020 г., докладна, относно промени във 

възнаграждението на общинските съветници. 

Докладна от Иван Даков – общински съветник 
15. Разни: 

15.1 Питане на Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево 

15.2 Запитване от Трифон Тодоров – общински съветник 

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

Предложението се приема.  

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

В залата присъства земеделец от с. Войводово - г-н Тихомир Димитров. 
Той разясни на общинските съветници казуса, около земите в с. 

Войводово, давани на малоимотни и безимотни граждани преди години. 

Г-жа Филка Лазарова - Директор дирекция „ УТЕППИСД“ при община 
Мизия даде подробна информация по повод запитването на г-н Трифон 

Тодоров по същата тема. Г- жа Берчева – кмет на община Мизия заяви, 

че земеделците заплащат обезщетение и каза, че е сформирана комисия, 
която до края на годината да провери всички общински имоти. Г- н 

Тодоров заяви, че е доволен от отговора, на зададения от него въпрос, 
заложен в т. 15 Разни /15.1/.   

 

По т. 2. Вх. № 237/13.10.2020 г, докладна, относно компенсирани 

промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2020 година. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“ 
Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 136 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Компенсирани промени в капиталовите разходи, 

финансирани със  средства от целевата субсидия за капиталови разходи 

за 2020 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
На основание: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и съгласно чл.124, ал.3 от 

Закона за публичните финанси 
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РЕШИ: 

 

Приема компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани 

със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г., 
както следва: 

 

ОБЕКТИ План било 

/лева/ 

План става 

/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2020 г. 

  

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

 „Ремонт „Общински клуб“ гр.Мизия и прилежаща лятна 

градина“ 

5 116 1 594 

Д-ст 311 „Детски градини”  

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

„Ремонт на покрива на сградата на база ДГ „Пчелица“ 

с.Софрониево,  ДГ „Незабравка“ гр.Мизия“ 

15 700 19 222 

 

 
Гласували поименно 12 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.    
Решението се приема. 

 

По т. 3. Вх. № 247/16.10.2020 г., докладна, относно предоставяне за 
безвъзмездно управление на имот в землището на село Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 137 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот в 

землището на с. Липница 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл. 12, ал.1 от ЗОС, чл.12, ал.5, ал.6 и ал.7 от Наредба №5 

За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на община Мизия, във ръзка с чл.41, ал.4, 
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т.1 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане 

РЕШИ: 

Предоставя за безвъзмездно управление на Дом за стари хора «Баба 

Марта», с. Липница, за трудотерапия на домуващите, следния имот: 

Поземлен имот с идентиф. № 43774.29.269 – публична общинска 

собственост,  с НТП «За друг вид озеленени площи», с площ 5,768кв.м, 

местността «Припека», землище с. Липница /стар №000269, бивш 

«Обединен детски комплекс»/. 

Гласували поименно12 общински съветници:  
За- 11, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, 

Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев; Цветанка Дамянова. 
Соня Манасиева не гласува на основание чл.37 от ЗМСМА.    

0- против, 0- въздържал се.  

Решението се приема. 
 

По т.4 Вх. № 244/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на 

експертна оценка и откриване на процедура за продажба на УПИ IV, кв. 

40 в град Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

 
РЕШЕНИЕ № 138 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на експертна оценка и откриване на процедура 

за продажба на УПИ ІV, кв. 40 в гр. Мизия   

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: На основание чл.44, ал.1 от Наредба №5 За реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на община Мизия 

 

РЕШИ: 
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1. Одобрява изготвената експертна оценка, определила пазарната 
стойност на следната недвижима собственост: 

УПИ ІV, кад.№501.579, с площ  517,00 кв.м,  кв.40, по плана на гр. 

Мизия, общ. Мизия,  обл. Враца,  адекватна на състоянието му и пазарни 

условия на стойност  2 740,00лв /две хиляди седемстотин и четиридесет  
лева/. 

2. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 35, ал.3 и ал.6 

от ЗОС, да  издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба за 
имота по т.1, със собственика на законно построената в имота сграда, 

при продажна цена 2 740,00лв /две хиляди седемстотин и четиридесет  

лева/. 
 

Гласували поименно 12 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.    
Решението се приема. 

 
По т.5 Вх. № 243/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на 

експертни оценки и откриване на процедура за продажба на поземлени 

имоти в землището на с. Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

 
РЕШЕНИЕ № 139 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на експертни оценки и откриване на процедура  

за продажба на поземлени имоти в землището на  с.Липница 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: На основание чл.44, ал.1 от Наредба №5 За реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на община Мизия 

 

РЕШИ: 

     1. Одобрява изготвените експертни оценки, определили пазарната 
стойност на следните имоти: 
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ПИ с 
идентиф. 

НТП Площ, 
кв.м 

Местност Катег. Пазарна 
оценка, лв 

№43774.6.6 Нива 1599,00 Попова 
падина 

4 640,00 

№43774.6.7 Нива 1790,00 Попова 
падина 

6 630,00 

№43774.6.8 Нива 1952,00 Попова 
падина 

6 680,00 

№43774.78.6 Друг вид 
земед. земя 

4372,00 Припека 6 1970,00 

№43774.126.12 Нива 2401,00 Влашки рът 6 2880,00 
№43774.160.18 Нива 3523,00 Влашко 

ливаде 
4 2300,00 

№43774.160.19 Нива 1145,00 Влашко 
ливаде 

4 750,00 

 

  
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия 

определя пазарни цени за продажба на имотите, посочени за всеки имот 

по т.1,  и възлага на кмета на общината, на основание чл. 35, ал.1 от 
ЗОС, да открие процедура за продажба на имотите, чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, с начални тръжни цени – пазарните 

оценки. 

 
Гласували поименно 12 общински съветници:  

За- 10, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия 

Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, 
Татяна Спасова,  Цветан Василев, Цветанка Дамянова. 

0- против, 2- въздържал се - Трифон Тодоров, Соня Манасиева   

Решението се приема.  
 
По т. 6 Вх. № 239/15.10.2020 г., докладна, относно отдаване под наем 

на терен в с.Крушовица, за временно складиране на строителни 

отпадъци. 

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

Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 140 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен в с. Крушовица, за временно 

складиране на строителни материали 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС 
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РЕШИ: 

1. На основание чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, 

актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински 

имоти 2020г., като в раздел ІІ, т.2 се добави следният имот: 

 Терен  с  площ  100,00 кв.м,  част  от  имот  с  кад. № 501.1562 – 
публична общинска собственост, кв.82, с. Крушовица, за временно 

складиране на строителни материали. 

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем, за срок от 5 години, на терена по т.1,  с начална 

тръжна наемна цена 15,00 лв./месечно (без ДДС), съгласно Тарифата за 

наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия. 
 3.Упълномощава Кмета на Община Мизия да открие процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

имота по т.1, след влизане в сила на Решението на Общинския съвет и 
сключи договор за наем за срок от 5 години с лицето спечелило 

публичния търг.  

 

Гласували поименно 12 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.    

Решението се приема. 
 
По т.7 Вх. № 245/16.10.2020 г., докладна, относно прилагане 

разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на /ПУП/ - ПУР 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“. 

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

Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

 
РЕШЕНИЕ № 141 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 

одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР (план за 

улична регулация) към Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР 
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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 

 
   На основание: чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Проекта за 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“. 

2. Решението за одобряване на плана се обнародва в “Държавен 

вестник“. 
 

Гласували поименно 12 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.    
Решението се приема. 

 
По т. 8 Вх. № 238/15.10.2020 г., докладна, относно мерки за зимно 

поддържане и почистване на общинската пътна мрежа на община 

Мизия през зимния сезон 2020/2021 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“ 
Докладната е разглеждана в ІІ постоянна комисия по обществен ред и 

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

екология, земеделие, гори и транспорт, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 142 
от 22.10.2020г. 

 

ОТНОСНО: Мерки за зимното поддържане и почистване на общинската 
пътна мрежа на община Мизия през зимния сезон 2020/2021 г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: Чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 
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Приема за информация Доклада за предприетите мерки за зимното 

поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община 
Мизия 2020/2021 г. 

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

Решението се приема.  
 

По т. 9 Вх. № 248/16.10.2020 г., докладна, относно членство на 

доброволното формирование /ДФ/ на община Мизия в Национална 

асоциация на доброволците в Република България. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“ 
Докладната е разглеждана в ІІ постоянна комисия по обществен ред и 

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

екология, земеделие, гори и транспорт, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 143 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Членство на доброволното формирование (ДФ) на община 
Мизия в Национална асоциация на доброволците  в Република България. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

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

РЕШИ: 

Дава съгласие Доброволното формирование на община Мизия да 

членува в Националната асоциация на доброволците  в Република 

България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на 
Общината. 

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

Решението се приема.  
  

По т. 10 Вх. № 240/15.10.2020 г., докладна, относно кандидатстване 

на Община Мизия по процедура за директно предоставяне на „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане в община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

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

Г-жа Валерия Цурова предложи Решението да се допълни като се вкара 

т.2 със следния текст – „ Да реализира предоставянето на топъл обяд 
като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси“. 
Докладната е разглеждана в ІІІ постоянна комисия по образование, 

култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, 

спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, 

връзки с гражданското общество, която даде своето становище. 
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РЕШЕНИЕ № 144 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Мизия по процедура за директно 

предоставяне на „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане  в община Мизия. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с текущия прием на проекти в 

Агенция за социално подпомагане 
 

РЕШИ: 

 
1. Дава съгласието си Община Мизия да кандидатства с проект „ТОПЪЛ 

ОБЯД” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане;  
2. Да реализира предоставянето на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси; 

3. Възлага на кмета на Община Мизия да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

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

 

По т. 11 Вх. № 249/16.10.2020 г., докладна, относно съгласие за 
членство на Председателя на ОбС, гр. Мизия в НАПОС в РБ. 

Докладна от Татяна Спасова – председател на ОбС, гр. Мизия 
Докладната е разглеждана в І постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти, която даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 145 
от 22.10.2020г. 

 
ОТНОСНО: членство на Председателя на ОбС, гр. Мизия в НАПОС в РБ. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 

 

РЕШИ: 
Дава съгласие Председателят на ОбС, гр.Мизия – Татяна Цветанова 

Спасова да членува в Националната асоциация на председателите на 
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общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е 

за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за 
Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“. 
 

Гласували поименно 12 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.    
Решението се приема. 
 

По т. 12 Вх. № 250/16.10.2020 г., предложение, относно Изменение и 

допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС – 

Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандат 2019 – 2023 г. 

Вносител Лидия Костова – председател на Временна комисия за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС – 

Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2019 – 2023 г. 
Докладната е разглеждана във всичките комисии на ОбС. 

 
РЕШЕНИЕ № 146  
от 22.10.2020г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на ОбС – Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: Чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 5, ал.2 от ПОДОСНКВОА 

 

РЕШИ: 
 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на ОбС – Мизия, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 

2023 г. 
 

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

Решението се приема.  
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По т. 13 Преразглеждане на Решение 135 по Протокол 
12/24.09.2020г. 
Върнатото решение е разглеждано в ІV постоянна комисия по законност 
и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета 
на Общината, етика и жалби, молби на граждани. 

 
РЕШЕНИЕ № 147  
от 22.10.2020г. 

 

ОТНОСНО: преразглеждане на Решение № 135 по Протокол № 

12/24.09.2020г., върнато със Заповед № ПО-07-11/07.10.2020г. на 

Областен управител на Област Враца. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: Чл. 45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

 

РЕШИ: 
Отменя Решение №135 по Протокол № 12/24.09.2020 г. 

 

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

По т. 14. Вх.№ 242/16.10.2020 г., докладна, относно промени във 

възнаграждението на общинските съветници. 

Докладна от Иван Даков – общински съветник 
Докладната е разглеждана в ІV постоянна комисия по законност и 
законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на 
Общината, етика и жалби, молби на граждани. 

 
Г-жа Берчева взе думата по повод възнаграждението на общинските 
съветници като заяви, че общината изпитва сериозни финансови 
затруднения и има задължения към доставчици. Помоли общинските 
съветници за разбиране и каза, че от началото на следващата година 
ще има увеличение на средната брутна работна заплата в общинска 
администрация, което ще се отрази и на възнагражденията на 
общинските съветници.  Общинският съветник Иван Даков каза, че 
няма да оттегли докладната си, но е съгласен да бъде отложено 
разглеждането й за месец декември от всички комисии.  Г-жа 
Берчева благодари за разбирането. 

 
РЕШЕНИЕ № 148  
от 22.10.2020г. 

 

ОТНОСНО: Промени във възнаграждението на общинските съветници. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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На основание: Чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  
 

РЕШИ: 

 
Отлага разглеждането на промяната на възнаграждението на 

общинските съветници за редовна сесия през месец декември. 

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

По т. 15. Разни: 

По т. 15.1 Питане на Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево  

Г-жа Димитрова отсъства и разглеждането на т.15.1 остава за редовно 

заседание с нейно присъствие. 

Гласували 12 общински съветници – 12- за, 0- против, 0 – въздържал се 

Предложението се приема.  

По т. 15.2 Запитване от Трифон Тодоров – общински съветник – В т.1 

Изказвания, питания и становища на граждани се даде изчерпателен 

отговор по повод земите в землището на с. Войводово и въпросът бе 

изчерпан.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:45 часа. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – Председател на 
Общински съвет –Мизия закри заседанието в 12:45 часа. 

 

 
 

 

 
ТАТЯНА СПАСОВА /п/ 

Председател Общински съвет - Мизия 

 
 

 

НАДЯ ГЕЧЕВА  

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 
 


