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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 

№17/28.01.2021г. 

 

       Днес, 28.01.2021 г. от 11:00 ч.,  на основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 
от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, 

ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за 
удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед 

№ РД – 01- 718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, в 

изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе 
редовно заседание на Общински съвет, Мизия от разстояние чрез 

видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM. 

       В заседанието взеха участие 13 (тринадесет) общински съветници. 
       Отсъстващи няма. 

       В заседанието взеха участие Цветан Василев – зам. кмет на община 

Мизия, Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия и 
представители на общинската администрация. 

След поименна проверка на общинските съветници и обявяване на 

кворум заседанието беше открито и ръководено от Татяна Спасова – 

председател на Общински съвет, Мизия. 
Госпожа Татяна Спасова предложи да бъдат включени в проекто-дневния 

ред допълнителни две точки, а именно: 

Като т. 14. ДЗ с вх. № 309/25.01.2021 г., относно освобождаване  

частично на физически и юридически лица – наематели на нежилищни 

обекти – общинска собственост, от задължения за заплащане на наеми, 

във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за 

периода на извънредното положение, във връзка с разпространението 

на Ковид-19 (COVID-19) 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТППИСД“ 

Като т. 15. ДЗ № 316/28.01.2021 г., относно  вземане решeния за 

възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. 
Крушовица, с. Софрониево и с. Липница. 

Докладна от Соня Манасиева – общински съветник 

 Гласували поименно: 13 общински съветници 
 

 За: 13 

 Против: 0 
 Въздържал се: 0 

 

mailto:е-mail:%20obsavet_miziq@abv.bg
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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 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 

Общински съвет, Мизия гласува следния проект за дневен ред:  

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

2. Вх. № 301 / 20.01.2021 г., докладна, Приемане на Програма за 
управление и разпореждане с общински имоти за 2021г. в Община 

Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
3. Вх. № 300 / 20.01.2021 г., докладна, относно Одобряване на 

експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен 

поземлен имот с кад. № 500.227, с площ 1609,00 кв. м., с. Войводово, 
община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
4. Вх. № 295 / 14.01.2021 г., докладна, относно свикване на Общо 

събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Враца  
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 

5. Вх. № 302 / 20.01.2021 г., предложение, относно приемане Отчет за 

дейността на Общински съвет - Мизия и неговите комисии за периода 

01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. 
Докладва Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия 

6. Вх. № 299/ 18.01.2021 г. докладна, относно Замразяване на 

възнагражденията на общинските съветници в ОбС Мизия, област 
Враца, мандат 2019-2023 г. 

Докладва Галя Ангелова – общински съветник 

7. Вх. №298 / 18.01.2021 г., докладна, относно Молба уведомление с вх. 
№12/14.01.2021 г. от Ивайло Красимиров Иванов, жител на с. 

Софрониево. 

Докладна от Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево 
8. Вх.№ 303/21.01.2021г., докладна, относно Създаване на социална 

услуга „ Асистентска подкрепа“, като държавно – делегирана дейност, 

считано от 01.01.2021г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва Валерия Цурова – Гл. експ.„ Здравеопазване и социални 

дейности“ 
9. Вх.№ 304/21.01.2021г., докладна, относно Приемане Отчет за     

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия и 
председател на МКБППМН  

Докладва Горан Златков – Юрисконсулт на община Мизия 
10. Вх.№ 305/21.01.2021г. докладна, относно Приемане на План – 

програма с публични изяви на ЦПЛР за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Емилия Киновска – Директор ЦПЛР 

11. Вх.№ 306/21.01.2021г., докладна, относно Изменение в структурата 

и числеността на общинска администрация – Мизия 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия 
12. Вх.№ 307/21.01.2021г., докладна, относно Утвърждаване размера 

на основните месечни възнаграждения на кмета на община Мизия и на 

кметовете на кметства в Община Мизия. 

 Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

 Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия 

13. Вх. № 285/ 29.12.2020 г. докладна, относно вземане решения за 

възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. 

Крушовица, с. Софрониево и с. Липница. 

Докладна от Илия Илиевски – кмет с. Крушовица, Демира 
Димитрова – кмет с. Софрониево, Румен Шопов – кмет с. 

Липница 
14. Вх. № 309/25.01.2021 г., докладна, относно освобождаване  

частично на физически и юридически лица – наематели на нежилищни 

обекти – общинска собственост, от задължения за заплащане на наеми, 

във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за 

периода на извънредното положение, във връзка с разпространението 

на Ковид-19 (COVID-19) 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТППИСД“ 
15. Вх. № 316/28.01.2021 г., докладна, относно  вземане решения за 

възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. 

Крушовица, с. Софрониево и с. Липница. 
Докладна от Соня Манасиева – общински съветник 

16. Разни 

 Молба от Георги Димитров от с. Софрониево 
Гласували поименно: 13 общински съветници 

 

 За: 13 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 
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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 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

 Предложението се приема. 

 

Заседанието протече при така гласувания дневен ред. 
 

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

от дневния ред, всеки гражданин имаше възможността да се включи в 
заседанието, като заяви участието си до 09:00 часа на 28.01.2021 г. на 

електронен адрес obsavet_miziq@abv.bg., като се посочи име, организация, 

населено място и актуален имейл адрес за получаване на линк за достъп 
до онлайн сесията. 

В електронната поща до 09:00 часа няма подадени заявления за достъп от 

граждани, на които да бъде изпратен линк за достъп в електронната 

платформа ZOOM. 
По т. 2 Вх. № 301 / 20.01.2021 г., докладна, Приемане на Програма за 

управление и разпореждане с общински имоти за 2021г. в Община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти, 

която даде своето положително становище. 

РЕШЕНИЕ №165 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021г. в Община Мизия. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост 

РЕШИ: 

Приема Програма за управление и разпореждане с общински имоти – 

2021г. в Община Мизия. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

mailto:obsavet_miziq@abv.bg
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 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

  
По т. 3 Вх. № 300 / 20.01.2021 г., докладна, относно Одобряване на 

експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен 

поземлен имот с кад. № 500.227, с площ 1609,00 кв. м., с. Войводово, 

община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти, 

която даде своето положително становище. 

РЕШЕНИЕ №166 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Одобряване на експертна оценка и откриване на процедура 

за продажба на застроен поземлен имот с кад.№500.227, с площ  1609,00 

кв.м,  с. Войводово, общ. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

1. На основание чл.44, ал.1 от Наредба №5 За реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 
община Мизия, Общински съвет –  Мизия одобрява изготвената експертна 
оценка, определила пазарната стойност на следната недвижима 
собственост: 

Застроен поземлен имот с кад.№500.227, с площ  1609,00 кв.м,  /с 

учредено право на строеж/ с. Войводово, общ. Мизия, обл. Враца, с АОС 
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№2395/28.05.2018г.,  адекватна на състоянието му и пазарни условия на 

стойност  3 320,00лв /три хиляди триста и двадесет  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 3 320,00лв /три хиляди триста и двадесет  лева/. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 

По т. 4. Вх. № 295 / 14.01.2021 г., докладна, относно свикване на Общо 

събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Враца  
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 

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

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти и 

даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ №167 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД 

– гр. Враца.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 138, ал. 1 и чл. 139 от Търговския закон и чл. 17 от 

Дружествения договор. 

РЕШИ: 

Одобрява Договор за заем между „ВиК“ ООД – Враца и Европейската 

банка за възстановяване и развитие. 
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Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 

По т. 5 Вх. № 302 / 20.01.2021 г., предложение, относно приемане 

Отчет за дейността на Общински съвет - Мизия и неговите комисии за 

периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Докладва Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия 

РЕШЕНИЕ №168 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –  Мизия и 

неговите комисии за  периода 01.07.2020 година до 31.12.2020 година. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл. 113, ал. 1 и ал. 2 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

(ПОДОСНКВОА) за мандат 2019-2023 г. 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите 

комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година 

включително. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

  За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 
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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 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
По т. 6 Вх. № 299/ 18.01.2021 г. докладна, относно Замразяване на 

възнагражденията на общинските съветници в ОбС Мизия, област Враца, 

мандат 2019-2023 г. 

Докладва Галя Ангелова – общински съветник 

Докладната е разглеждана във всичките четири постоянни комисии към 

ОбС, гр. Мизия.  

 
Сесията в ZOOM прекъсна в 11:40 ч. поради изтичане на лимита от време, 

след което бе генерирана нова сесия, която започна в 12:00ч. с поименна 

проверка на кворума. Всички 13 общински съветници са регистрирани в 
платформата. 

Дебатите продължиха след повторното включване в ZOOM. 
 

РЕШЕНИЕ №169 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Замразяване на възнагражденията на общинските съветници 

в ОбС Мизия, обл. Враца, мандат 2019-2023 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: На основание чл.34, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 100 

от ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

1. Замразява възнаграждението на общинските съветници в размер на 

55% от средната брутна заплата на общинска администрация до края на 

мандат 2019-2023 г. 
2. Решението влиза в сила от началото на бюджетната 2021 г. и важи 

до края на бюджетната 2023 г. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

  За: 10 

 Против: 2 

 Въздържал се: 1 
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  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков Против 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева Въздържал се 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров Против 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
По т. 7 Вх. №298 / 18.01.2021 г., докладна, относно Молба уведомление 

с вх. №12/14.01.2021 г. от Ивайло Красимиров Иванов, жител на с. 

Софрониево. 

Докладна от Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево 
Докладната е разглеждана в III постоянна комисия по образование, 

култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт 

и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с 

гражданското общество към ОбС, гр. Мизия. Становище представи и 
юриста на община Мизия. 

 
РЕШЕНИЕ № 170 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Молба уведомление с вх. №12/ 14.01.2021 г. от Ивайло 

Красимиров Иванов, жител на с. Софрониево за отпускане на финансова 

помощ. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, 

ал. 2 от ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

Отхвърля предложението за финансиране на лекарствата.  

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 
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4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 

По т. 8 Вх.№ 303/21.01.2021г., докладна, относно Създаване на 

социална услуга „ Асистентска подкрепа“, като държавно – делегирана 

дейност, считано от 01.01.2021г. 

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

дейности“ 

Докладната е разглеждана в III постоянна комисия по образование, 
култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт 

и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с 

гражданското общество към ОбС, гр. Мизия.  
РЕШЕНИЕ № 171 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като 
държавно – делегирана дейност, считано от 01.01.2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, 

ал. 2, чл.29, ал.3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова 
социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата  

дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на 

Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от 
държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 27 

потребители за 2021 година. 

           3.Услугата да се администрира от служителите, които изпълняват 
Механизма за лична помощ съгласно Закона за личната помощ, с адрес: 

гр.Мизия, ул.„Г.Димитров“ № 25-27. 

3. Възлага на Кмета на Община Мизия да извърши последващи 
действия по изпълнение на решението. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 
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 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 

По 9. Вх.№ 304/21.01.2021г., докладна, относно Приемане Отчет за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия и 
председател на МКБППМН  

Докладва Горан Златков – Юрисконсулт на община Мизия 

 
Докладната е разглеждана в III постоянна комисия по образование, 

култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт 

и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с 
гражданското общество към ОбС, гр. Мизия.  

 
РЕШЕНИЕ № 172 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба 

срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 7, ал. 2 от  Закона за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/ и чл. 21, ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация  

РЕШИ: 

Приема  Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община 

Мизия за 2020 год. 
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Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 
По т.10. Вх.№ 305/21.01.2021г. докладна, относно Приемане на План – 

програма с публични изяви на ЦПЛР за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Емилия Киновска – Директор ЦПЛР 

Докладната е разглеждана в III постоянна комисия по образование, 

култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт 

и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с 

гражданското общество към ОбС, гр. Мизия.  
 

РЕШЕНИЕ № 173 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане на План – програма с публични изяви на ЦПЛР за 

2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
 

На основание: чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

РЕШИ: 

Приема  План – програма с публични изяви на ЦПЛР – гр. Мизия за 2021г. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 
 Против: 0 

 Въздържал се: 0 
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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 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
Сесията в ZOOM прекъсна в 12:40 ч. поради изтичане на лимита от време, 

след което бе генерирана нова сесия, която започна в 13:00ч. с поименна 

проверка на кворума. Всички 13 общински съветници са регистрирани в 

платформата. 
 

По т.11. Вх.№ 306/21.01.2021г., докладна, относно Изменение в 

структурата и числеността на общинска администрация – Мизия 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия 

Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет, 
данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти 

даде своето положително становище. 

РЕШЕНИЕ № 174 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Изменение в структурата и числеността на общинска 

администрация – Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация / ЗМСМА / 

РЕШИ: 

1. Общинският съвет- гр. Мизия одобрява общата численост и 

структурата на общинска администрация- Мизия, приложена към 

докладната записка на Кмета на Община Мизия. 
2. Възлага на кмета на общината, въз основа на така приетата 

структура и численост на администрацията, да изготви и утвърди 

длъжностно и поименни щатни разписания.   
3. Възлага на кмета на община Мизия да утвърди промените в 

Устройствения правилник на Общинска администрация – Мизия. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 
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 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
По т. 12. Вх.№ 307/21.01.2021г., докладна, относно Утвърждаване 

размера на основните месечни възнаграждения на кмета на община 

Мизия и на кметовете на кметства в Община Мизия. 

 Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

 Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия 

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

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти и 

даде своето становище. 

РЕШЕНИЕ № 175 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Утвърждаване размера на основните месечни 

възнаграждения на кмета на община Мизия и на кметовете на кметства 

в Община Мизия  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС 

№67 за заплатите в бюджетните организации и дейности 

РЕШИ: 

1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на 

Община Мизия в размер на 51% от максимално определения размер, 

съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 01.01.2021г. 

2. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на 

кметовете на кметства в Община Мизия, считано от 01.01.2021 г., както 

следва: 
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№ 
по 

ред 

Наименование на длъжността и 

населеното място 

Размер на 
основната месечна 

заплата 

1 Кмет на кметство Крушовица 1350,00 лв. 

2 Кмет на кметство Софрониево 1468,00 лв. 

3 Кмет на кметство Липница 1260,00 лв. 

3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови 

възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на 

кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата 

нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за 

организация на работната заплата в Община Мизия. 

Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на 

Община Мизия. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 

 Против: 0 
 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 

По т. 13. Вх. № 285/ 29.12.2020 г. докладна, относно вземане решения 

за възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. 

Крушовица, с. Софрониево и с. Липница. 

Докладна от Илия Илиевски – кмет с. Крушовица, Демира 

Димитрова – кмет с. Софрониево, Румен Шопов – кмет с. 
Липница 

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

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти 

даде своето становище и IV постоянна комисия по законност и 

законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на 

общината, етика и жалби, молби на граждани. Становище е дадено от I 
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постоянна комисия, която отхвърля предложението, а IV постоянна 

комисия не излиза със становище. 

РЕШЕНИЕ № 176 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Вземане решения за възстановяване на делегирани 

автономни бюджети на кметствата с. Крушовица, с. Софрониево и с. 

Липница. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.5, ал.2 от ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

Оставя без разглеждане ДЗ с Вх. № 285 от 29.12.2020 г. с мотив: 

Докладната записка е подадена от лица, които не са легитимирани да 

дават предложения по този въпрос, съгласно разпоредбата на чл.11, ал. 10 

от Закона за публичните финанси, който гласи, че: „разпоредителите с 

бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината“. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 10 

 Против: 2 
 Въздържал се: 1 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков Против 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова Въздържа се 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров Против 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 

По т. 14. Вх. № 309/25.01.2021 г., докладна, относно освобождаване  

частично на физически и юридически лица – наематели на нежилищни 

обекти – общинска собственост, от задължения за заплащане на наеми, 

във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за 
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периода на извънредното положение, във връзка с разпространението 

на Ковид-19 (COVID-19) 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТППИСД“ 
Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет, 

данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика, стопанска 

политика, устройство на територията, европейски програми и проекти, 

която даде своето положително становище.  

РЕШЕНИЕ № 177 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Освобождаване  частично на физически и юридически лица – 

наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, от задължения 

за заплащане на наеми, във връзка с въведените задължителни 

противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, във 

връзка с разпространението на Ковид-19 (COVID-19) 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.6б от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка с 

разпространението на Ковид-19 (COVID-19) 

РЕШИ: 

Освобождава лицата – наематели на общински нежилищни недвижими 

имоти, от задълженията за заплащане на месечни наемни цени в размер 
50% от дължимия наем, след подадено искане от наемателя, за посочения 

в него срок, или до датата до която не се е ползвал обекта, за обектите, по 

отношение на  които с административни актове за въвеждане на 
противоепидемични мерки по чл.63 от здравето е наложена забрана за 

функциониране по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13.03.2020г., и последващи решения на 

Народното събрание, във връзка с разпространението на Ковид-19 

(COVID-19). 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 
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11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 

По т. 15. Вх. № 316/28.01.2021 г., докладна, относно  вземане решения 

за възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. 
Крушовица, с. Софрониево и с. Липница. 

Докладна от Соня Манасиева – общински съветник 
Докладната е не е разглеждана в нито една постоянна комисия, т. като е 

внесена по електронен път в 10.09 мин. на 28.01.2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 178 
от 28.01.2021г. 

ОТНОСНО: Вземане решения за възстановяване на делегирани 

автономни бюджети на кметствата с. Крушовица, с. Софрониево и с. 

Липница. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.2 от ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

Оставя без разглеждане ДЗ с Вх. № 316 от 28.01.2021 г. с мотив: 

Докладната записка е подадена от лице, което не е легитимирано да дава 

предложения по този въпрос, съгласно разпоредбата на чл.11, ал. 10 от 

Закона за публичните финанси, който гласи, че: „разпоредителите с 

бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината“. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 10 
 Против: 3 

 Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков Против 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева Против 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров Против 

13 Цветанка Дамянова За 
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Предложението се приема. 

 

Сесията в ZOOM прекъсна в 13:38 ч., поради изтичане на лимита от 
време, след което бе генерирана нова сесия, която започна в 14:00ч. с 

поименна проверка на кворума. Всички 13 общински съветници са 

регистрирани в платформата. 
 

По т. 16 Разни 

 

 Молба от Георги Димитров от с. Софрониево 

Относно запознаване с договор за концесия между община Мизия и 

„АСЕТ-08-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД. 

Г-н Димитров запозна общинските съветници с представените от него 
документи:  

1. Договор за аренда от 17.07.2015 година между община Мизия и „АСЕТ-

08-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД;  
2. Писмо №9400-323 (10) от 12.04.2016 год. на областния управител на 

област Враца;  

3. Писмо от ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ 
изх.№08-00-394/31.05.2016 год. с приложен Констативен протокол №10-

00-99/19.05.2016 год.;  

4. Писмо №9400-323 (11) от 12.04.2016 год. на областния управител на 
област Враца;  

5. Заповед на община Мизия № не се чете;  

6. Касационна жалба от адв. Лилия Василева, пълномощник на община 

Мизия против Решение №3/12.01.2015 год., постановено по адм. дело 
№525/2014 год. по описа на РС Оряхово;  

7. Сигнал до Районна прокуратура Оряхово от Сдружение на 

животновъдите на с. Софрониево от 11.06.2018 год. 
Димитров се интересува дали са предприемани действия от страна на 

общината по този договор и дали лицето е подканяно да си плати 

дължимото? 
Г-н Димитров уведоми общинските съветници, че арендната вноска не е 

платена до 31.12.2020 година и настоява договорът  да бъде развален и 

тези земи да бъдат отдадени на друг човек от Софрониево.  
В. Берчева даде своето становище на I постоянна комисия: „Благодаря на 

г-н Димитров за активната гражданска позиция, от няколко месеца 

компетентните институции са занимават с този договор, дори и аз съм 

разговаряла веднъж с лицето. За нас най-важното е да си получим парите 
по договор и чак тогава да предприемаме действия за прекратяването му. 

Има законови срокове за това. Всеки който неправомерно се възползва от 

земите на общината трябва да си плати и ние не толерираме подобно 
виновно поведение“.   

Общинският съвет не е органа, който ще прекрати договора и предприеме 

конкретни действия по него, съгласно клаузите в договора. 
Предложение от Цветанка Дамянова – общински съветник: За 

бюджетната 2021 г. да бъдат определени като второстепенни 

разпоредители Илия Илиевски – кмет на кметство Крушовица, Румен 
Шопов – кмет на кметство Липница и Демира Димитрова – кмет на 

кметство Софрониево. 
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Питане от Трифон Тодоров – общински съветник: подписка от с. 

Софрониево до общината и до общинския съвет и защо не са допуснати и 

други кандидати за търга за спирката. 
 

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

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 14:19 ч. 
 

 

 
 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 

 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА /п/ 

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 
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