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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 

№18/25.02.2021г. 

Днес, 25.02.2021г./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 което взеха участие 

13/тринадесет/ общински съветници: Галя Ангелова, Иван Даков, Ивета 

Цветанова, Йорданка Бадикова, Лидия Костова, Момчил Йорданов, 
Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня 

Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветанка Дамянова. На 

днешното заседание присъстваха: г-жа Валя Берчева – кмет на община 
Мизия, г-н Цветан Василев – зам.кмет община Мизия, г-жа Десислава 

Лехчевска – секретар на община Мизия 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 предложи следния 

проекто-дневен ред:  

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Вх. № 330 / 18.02.2021 г., докладна, относно кандидатстване на 

община Мизия с проект „Оборудване и обзавеждане на кухня-майка 

на Домашен социален патронаж в град Мизия“ към Фонд „Социална 

закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Валерия Цурова – Гл. експерт „Здравеопазване и 

социални дейности“ 
3. Вх. № 325 / 15.02.2021 г., докладна, относно отдаване под наем на 

помещения – общинска собственост за здравни дейности. 

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

4. Вх. № 326 / 15.02.2021 г., докладна, относно предоставяне на 

общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи 
пасищни животни. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

5. Вх. № 328 / 16.02.2021 г., докладна, относно изготвяне на 
експертни оценки за урегулирани поземлени имоти в с. Софрониево. 
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Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
6. Вх. № 332 / 18.02.2021 г., докладна, относно одобряване на 

експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен 

поземлен имот с кад.№500.246, с. Войводово, общ. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

7. Вх. № 331 / 18.02.2021 г., предложение, относно приемане на 
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община 

Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

8. Вх. № 335 / 19.02.2021 г., предложение, относно приемане на 
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност на 

община Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

9. Вх. № 333 / 18.02.2021 г., предложение, относно прекратяване на 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № Д-34-123/ 24.08.2020 год. за изпълнение  на 

проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0058 „Пилотен проект 

за обособяване на общински център допринасящ за намаляване на 
битовите отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение 

на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“ към Управляващия орган на Оперативна програма 

"Околна среда" 2014-2020, оттеглянe на записна заповед за поемане 
на финансови задължения по обезпечаване на авансово предоставени 

средства.   
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

10. Вх. № 323 / 12.02.2021 г., докладна, относно свикване на 

редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация  на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, което ще се проведе на 02.03.2021 

г. /вторник/.  
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 

11. Вх. № 329 / 17.02.2021 г., докладна, относно изпълнение на & 

58, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс /обн. в ДВ №105 / 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 
12. Вх. 324 / 15.02.2021 г., докладна, относно приемане бюджета на 

община Мизия за 2021 година 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 
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13. Вх. № 334 / 18.02.2021 г., докладна, относно вземане на 

решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности 
за периода 2022 - 2024 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 
14. Разни 

 

Гласували: 13 - За, 0 - Против, 0 - Въздържал се  
Предложението се приема. 

 

Заседанието протече при така гласувания дневен ред: 

 
По т.1 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
Не присъстваха граждани на сесията и нямаше изказвания, питания, 

становища и предложения на граждани. 

По т.2 Вх. № 330 / 18.02.2021 г., докладна, относно кандидатстване на 

община Мизия с проект „Оборудване и обзавеждане на кухня-майка на 

Домашен социален патронаж в град Мизия“ към Фонд „Социална закрила“ на 

Министерството на труда и социалната политика. 

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

социални дейности“ 
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 становище и 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, която също даде своето 

становище. 

 
РЕШЕНИЕ №179 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Мизия с проект ”Оборудване и 
обзавеждане на кухня-майка на Домашен социален патронаж в град 

Мизия” към Фонд ”Социална закрила” на Министерство на труда и 

социалната политика. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.2 от 
Методиката за разпределение на средствата по Фонд”Социална закрила”, 
и чл.27, ал. 1, т.2 от Закана за социалното подпомагане  

РЕШИ: 

Дава съгласие Община Мизия да кандидатства с ”Оборудване и 
обзавеждане на кухня-майка на Домашен социален патронаж в град 
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Мизия” към Фонд”Социална закрила” на Министерство на труда и 

социалната политика с бюджет 35 204,40 лв. и собствено финансово 
съучастие в размер 3 520,44 лв. 

 Гласували 13 общински съветници:  

За - 13, 0 - против, 0 - въздържал се.    
Предложението се приема. 

 
По т.3 Вх. № 325 / 15.02.2021 г., докладна, относно отдаване под 

наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности. 

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 становище. 

РЕШЕНИЕ №180 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем  на помещения – общинска собственост 

за здравни дейности. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за 
общинската собственост.  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за  предоставяне под наем без търг или конкурс за 

здравни дейности, при месечен наем определен по реда на тарифата за 

определяне на  базисни наемни цени при отдаване под наем на 

общинско имущество, към Наредбата №5 на Общински съвет – Мизия, за 

срок до 5 години на следните общински помещения – частна общинска 

собственост: 

• Лаборатория – 17,85кв.м, находяща се на І-ви етаж в Здравен дом,  

УПИ ХХІV, кв.55, гр.Мизия, на „Медико-диагностична лаборатория 

ДИЛАБ“ ЕООД, с управител Д-р Даниела Маринова Шаркова, за здравни 

дейности.  

• Стоматологичен кабинет - 13,44кв.м, с площ 13,44 кв.м., находящо 

се в на І-ви етаж в сградата на Здравна служба, УПИ І, кв.34, 

с.Крушовица, общ.Мизия, на ЕТ „Д-р Светла Петрова“, с управител Д-р 

Светла Сретениева Петрова-Иванова, за оказване на стоматологична 

помощ.  



5 

 

• Лекарски кабинети №3 – 8,19кв.м  и  №7 – 19,80кв.м, находящи се 

на І-ви етаж в Здравен дом,  УПИ ХХІV, кв.55, гр.Мизия, наемател 

„АИППМП-65-Анди“ ЕООД, с управител Д-р Диана Цветанова Иванова, 

за здравни дейности. 

2. Възлага на Кмета на Община Мизия да сключи договори за 

отдаване под наем на описаните в т.1 обекти.    

Гласували поименно 13 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 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. № 326 / 15.02.2021 г., докладна, относно предоставяне на 

общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи 

пасищни животни. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“ 
 

Докладната е разглеждана в II Постоянна комисия по обществен ред и 

сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 
екология, земеделие, гори и транспорт. 

 
 

РЕШЕНИЕ №181 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на 

животновъди, отглеждащи пасищни животни. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал.1-5 и във връзка с 

чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
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РЕШИ: 

1.Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите за общо и за индивидуално ползване по землища, в Община 

Мизия, съгласно приложение №1. 
2.Определя правила, за ползване на общинските пасища, мери и 

ливади -  приложение №2; 
3.Приема годишен план за паша в землищата на населените места в 

Община Мизия за 2021г., съгласно приложение №3. 

4.Дава съгласие за предоставяне и актуализиране на ползването на 
мери,  пасища и ливади от ОПФ на територията на Община Мизия за 

общо и индивидуално ползване.  

5.Определя задълженията на общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите, пасищата и ливадите - приложение №4. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1.Списък за парцелите на общинските мери, пасища и ливади по 
землища; 

2.Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади; 

3.Годишен план за паша по землища в община Мизия;  

4.Задължения  на общината и ползвателите за  подържането на 
мерите, пасищата и ливадите 

5.Списък с данни за земеделските стопани, собственици/ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  и 

отглежданите от тях животни /Официална справка  от БАБХ/; 

         6.Карти по землища за ползването на мерите, пасищата и ливадите 
– 6 бр. 

 

Гласували 13 общински съветници:  
За- 13, 0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 

 

По т.5 Вх. № 328 / 16.02.2021 г., докладна, относно изготвяне на 
експертни оценки за урегулирани поземлени имоти в с. Софрониево. 

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 становище. 

РЕШЕНИЕ №182 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Изготвяне на експертни оценки за урегулирани поземлени 

имоти в с.Софрониево.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 44, ал.2 
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от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на Община Мизия. 
  

РЕШИ: 

Възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертни 

оценки от оценител на имоти за следните имоти – частна общинска 

собственост: 

УПИ  ІV, с площ 680,00кв.м, кад. № 300, с АОС №675 / 10.03.2010г. 

УПИ V, с площ 680,00кв.м, кад. № 300, с АОС №676 / 10.03.2010г. 

УПИ VІ, с площ 1000,00кв.м, кад. № 300, с АОС №677 / 

10.03.2010г., 

находящи се в кв. 116а, в с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, с 

цел тяхната продажба. 

 

Гласували поименно 13 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 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. № 332 / 18.02.2021 г., докладна, относно одобряване на 
експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен 

поземлен имот с кад.№500.246, с. Войводово, общ. 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 становище.   

 
РЕШЕНИЕ №183 
от 25.02.2021г. 
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ОТНОСНО: Одобряване на експертна оценка и откриване на процедура 

за продажба на застроен поземлен имот с кад.№500.246,  с. Войводово, 

общ. Мизия 

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.2 се добави следният имот: 

Застроен поземлен имот с кад.№500.246, част от УПИ I с площ  689,00 
кв.м,  /с учредено право на строеж/ с. Войводово, общ. Мизия, обл. 
Враца, с АОС №2443/10.02.2021г. 

2. 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 - 2 150,00лв /две хиляди сто и петдесет  лева/,  
адекватна на състоянието  и пазарни условия на имота посочен в т.1. 

3. 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 2 150,00лв /две хиляди сто и петдесет  лева/. 

 

Гласували поименно 13 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 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. 7 Вх. № 331 / 18.02.2021 г., предложение, относно приемане на 

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община 
Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г. 
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Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

Докладната е разглеждана в II Постоянна комисия по обществен ред и 

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

екология, земеделие, гори и транспорт и в IV Постоянна комисия по 
законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 

на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани, които дадоха 

своето становище. 
 

РЕШЕНИЕ №184 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Мизия, с период на действие 2021-

2023 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

и местната администрация  

  
РЕШИ: 

Приема Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Мизия, с период на действие 2021-2023 г. 

Приложение: Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Мизия, с период на действие 2021-2023 г. 

Гласували 13 общински съветници:  

За- 13, 0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 
 

По т. 8 Вх. № 335 / 19.02.2021 г., предложение, относно приемане на 

Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност на община 

Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

Докладната е разглеждана в II Постоянна комисия по обществен ред и 
сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 

екология, земеделие, гори и транспорт и в IV Постоянна комисия по 

законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 
на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани, които дадоха 

своето становище. 
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РЕШЕНИЕ №185 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска краткосрочна Програма за 

енергийна ефективност на община Мизия, с период на действие 2021-

2023 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

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

и местната администрация и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ) 

  
РЕШИ: 

Приема Общинска краткосрочна Програма за енергийна 

ефективност на община Мизия, с период на действие 2021-2023 г. 

 

Приложение: Общинска краткосрочна Програма за енергийна 

ефективност на община Мизия, с период на действие 2021-2023 г. 

 
Гласували 13 общински съветници:  

За- 13, 0- против, 0- въздържал се.    

Предложението се приема. 
 

По т. 9 Вх. № 333 / 18.02.2021 г., предложение, относно 

прекратяване на Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № Д-34-123/ 24.08.2020 год. за 

изпълнение  на проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0058 

„Пилотен проект за обособяване на общински център допринасящ за 
намаляване на битовите отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението 

на отпадъците“ към Управляващия орган на Оперативна програма 

"Околна среда" 2014-2020, оттеглянe на записна заповед за поемане на 
финансови задължения по обезпечаване на авансово предоставени 

средства.   
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“ 

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 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, които дадоха 

своето становище. 
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РЕШЕНИЕ №186 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-123/ 24.08.2020 год. за 

изпълнение  на проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0058 

„Пилотен проект за обособяване на общински център допринасящ за 

намаляване на битовите отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението 

на отпадъците“ към Управляващия орган на Оперативна програма 

"Околна среда" 2014-2020, оттегляна на записна заповед за поемане на 

финансови задължения по обезпечаване на авансово предоставени 

средства  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.009-

0058-C01/24.08.2020г. по процедура "Изпълнение на демонстрационни 
проекти в областта на управлението на отпадъците" сключен между 

Община Мизия и Управляващия орган на Оперативна програма 

"Околна среда" 2014-2020.  
РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  Община Мизия да разтрогне 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.009-0058-C01/24.08.2020 г. по 

процедура за "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците" сключен между Община Мизия и 

Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-

2020; 
2. Възлага на кмета на община Мизия да подготви 

необходимите документи и възстанови авансовото плащане по договор с 

рег. №: BG16M1OP002-2.009-0058-C01 от 24.08.2020 г. на  
Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-

2020; 

3. Възлага на кмета на община Мизия да изтегли предоставена 

Запис на заповед в  размер  на  38 311,47 лв. (тридесет и осем хиляди 
триста и единадесет лева и четиридесет и седем стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект 
№: BG16M1OP002-2.009-0058 по процедура Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по  

проект „Пилотен проект за обособяване на общински център 
допринасящ за намаляване на битовите отпадъци” сключен между 

Община Мизия и Управляващия орган на Оперативна програма "Околна 

среда" 2014-2020, със следните  
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 МОТИВИ: 

1. Невъзможност за постигане на заложените в проектното 
предложение индикатори /материални показатели/, а именно третиране 

и подготовка за повторна употреба на 250 тона на годишна база битови 

отпадъци с процентно съотношение: мебели - 25 %, текстил – 30%, 
електрически уреди – 10%, пластмаса – 10%, стъкло – 10% и хартия – 

10%. Планираната технология на центъра предвижда 95% подготовка за 

повторна употреба и 5% друго третиране (депониране) на входящ поток. 
Така заложените показатели са неизпълними, т.к. посочените количества 

отпадъци, в частта мебели и електрически уреди, не се гарнират на 

територията на общината на годишна база.   
2. За изпълнение дейностите за осъществяване на приемане, 

сортиране и ремонт  на горецитираните количества отпадъци е 

посочено, че ще бъде ангажиран човешки ресурс от 6 /шест/ служителя, 

без да е уточнено от къде ще бъде осигурен финансов ресурс за 
изплащане на трудови възнаграждения за периода на устойчивост на 

проекта (десет години) на същите, и не на последно място – без да е 

посочен източник за финансиране на ремонтните дейности, в това число 
средства за закупуване на резервни части и материали, и за чия сметка 

ще бъдат същите.  

3. На следващо място, няма ясно разписана схема как ще се 
предоставят за ползване на трети лица ремонтираните и подготвени за 

повторна употреба мебели, електрически уреди и прочие, отчитайки 

факта, че Община Мизия не е стопански субект по смисъла на 
Търговския закон, още повече, че съществува и рестрикция за 

генериране на печалби от продажби, декларирана в документите за 

кандидатстване по програмата за „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна 
Програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, което се явява видно 

нарушение на условията за предоставяне на БФП посочени в насоките за 

кандидатстване и разпоредбите на Административен договор за 
предоставяне на БФП№ Д-34-123/24.08.2020 год. 

4. Не на последно място, сградата предвидена за изграждане на 

центъра за повторна употреба на битови отпадъци е разположена в 
съседство  до новоизграждащ се парк с прилежаща детска площадка, 

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на делата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 год. Двата проекта са функционално несъвместими и 

реализирането им би предизвикало негативен обществен отзвук.  
5. Отчитайки всички условия за изпълнение на горецитирания 

проект, подробно разписани в насоките за кандидатстване, клаузите на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ и изнесените аргументи, считам че проектното предложение, с 

което Община Мизия е кандидатствала съдържа съществен порок, който 

би довел до дългосрочни финансови загуби и подлежи на драстични 
финансови корекции, в това число невъзможност за верифициране на 
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разходи и отказ от изплащане на финансова помощ, както и 

допълнителни санкции в периода на устойчивост. 
 

Гласували поименно 13 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 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. № 323 / 12.02.2021 г., докладна, относно свикване на 

редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК“ ООД – Враца, което ще се проведе на 02.03.2021 г. /вторник/.  

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, която даде своето становище.   
 

РЕШЕНИЕ №187 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на редовно заседание на Общо събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ООД  гр. Враца,  което ще се проведе на 

02.03.2021 г./вторник/ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, във връзка чл.138, 

ал.1, чл.139, ал.1 от Търговския закон и чл. 198е, ал.5 от Закона за 

водите 

РЕШИ: 
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Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община 

Мизия или Венера Климентова Георгиева – Директор дирекция „ 

АПИОФД“ за представител на Община Мизия, който да участва в 

редовното заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД  гр. Враца,  което ще се проведе на 02.03.2020 г./четвъртък/, 

при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка да 

гласува по дневния ред на събранието, както следва: 

Решение по т.1: Приема бюджета на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД  гр. Враца за 2021 г.-ЗА 

 Решение по т.2: Приема отчета за изпълнение  на бюджета на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ООД  гр. Враца за 2020 г.-ЗА 

 Решение по т.3: Приема отчета за дейността на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД  гр. Враца за 2020 г. - ЗА 

Решение по т.4: Приема Годишен финансов отчет на Асоциацията 

по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД  гр. Враца за 2020 г.-ЗА 

 

Гласували поименно 13 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 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. 11 Вх. № 329 / 17.02.2021 г., докладна, относно изпълнение на 
& 58, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс /обн. в ДВ №105 / 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 
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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 становище.  
 

РЕШЕНИЕ №188 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Изпълнение на § 58, ал.1 и ал.2 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ№105/11.12.2020 г. 

в сила от 01.01.2021г.) 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

 

РЕШИ: 
 

Месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 

март 2020 г. до 31 декември 2020 г., в размер на 79 215,02 лв.  

постъпили по сметка на Община Мизия от Регионалната инспекция по 

околната среда и водите   (РИОСВ) да бъдат разпределени, както следва: 

1. В намаление на дофинансирането съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ 

на невъзстановения размер на пълните разходи на общината по 

предоставянето на услугата за ТБО в размер на 35 360,02 лв., отразени 

по §61-02 „Предоставени трансфери“; 

2. Закупуване на сметосъбирачен автомобил за нуждите на дейност 

„Чистота“ в размер на 33 055 .00 лв. по §52-00 „ Придобиване на ДМА“, 

дейност „Чистота“; 

3. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци на 

територията на Община Мизия в размер на 10 800,00 лв., по §10-15 

„Материали“, дейност „Чистота“. 

 

Гласували поименно 13 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 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

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 

Предложението се приема. 

 
По т. 12 Вх. 324 / 15.02.2021 г., докладна, относно приемане бюджета 

на община Мизия за 2021 година 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 
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 становище.  

 
РЕШЕНИЕ №189 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Мизия за 2021 година 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.39, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, 

Постановление № 408/23.12.2020 г. на МС за изпълнение на ЗДБРБ за 

2021 г. и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за  следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Мизия 

 

РЕШИ: 
 
1.Приема бюджета на Община Мизия за 2021 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на  8 701 547 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 
   1.1.1. Приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  4 859 962 лв.  в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на   4 421 675 лв. 

 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в ДД в размер на        27 000 лв. 

 1.1.1.3.Преходен остатък от 2020 г. съгласно Приложение №10 в размер на        500 111 лв.  
 1.1.1.4.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на        44 999 лв. 

 1.1.1.5.Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет-

88443 лв. 
 1.1.1.6.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС     -45 380 лв. 

   1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  3 841 585 лв., в т.ч.:   

     1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на          437 600 лв. 
      1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                  1 061 199 лв. 

      1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 605 600 лв., в т.ч.: 
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          1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на        576 800 лв. 

          1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на       28 800 лв. 
       1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в МД в размер на      263 000 лв. 

       1.1.2.5.Предоставени трансфери в размер/отчисления ТБО/                          -147 606 лв. 

       1.1.2.6.Временни безл.заеми м-у бюджети и сметки за СЕС (нето)        1 132 лв. 
       1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на         - 184 800 лв. 

       1.1.2.8 Друго финансиране – операции с активи          79 215 лв. 

       1.1.2.9. Преходен остатък в лева от 2019 г. съгласно Приложение №10 в размер на 1 726 

245 лв. 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2021 

  

§ Наименование на параграфа 

 Бюджет 2021 

държавни местни 

І. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА     

0103 
 - окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз 

на пътници   2 000 

  Всичко § Данък върху доходите на физически лица   2 000 

ІI. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

  1. Имуществени данъци    435 600 

1301 данък върху недвижимите имоти   87 600 

1303 данък върху превозните средства    278 000 

1304 данък при придоб.на имущ.по дарения и възм. начин   70 000 

  Всичко § Имуществени данъци   437 600 

  2. Неданъчни приходи     

2404 приходи от прод.на усл.,стоки и продукция   29 100 

2405 приходи от наеми на имущество   42 284 

2406 приходи от наеми на земя 44 999 442 847 

2400 Всичко § Приходи и доходи от собственост 44 999 514 231 

2701 такси за ползване на детски градини и др. по обр.   32 000 

2702 такси за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.   2 000 

2704 такси за ползване на домашен соц. патронаж и общ. соц. услуги   22 700 

2705 такси за ползване на пазари, тържища, панаири   2 000 

2707 такси за битови отпадъци   271 440 

2710 такси за технически услуги   20 000  

2711 такси за административни услуги   26 700 

2700 Всичко § Общински такси   376 840 

2802 глоби, санкции, неустойки и др.   53 193 

2809  наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски   25 000 
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1.2. По разходите в размер на 8 701 547 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение №2. 
 1.2.1.За делегирани от държавата дейности  в размер на 4 859 962 лв., в т.ч. 

резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 20 000 лв.; 

 1.2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 77 007 лв.; 

  1.2.3.За местни дейности в размер на 3 764 578 лв., в т.ч. резерв за непредвидени 

и/или неотложни разходи в размер на 25 000 лв.       

2.Приема програма за капиталовите разходи за 2021 г. в размер на 4 061 305 лв. 

съгласно Приложение №3. 

2800 Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви   78 193 

3619 други неданъчни приходи   15 500 

3600 Всичко § Други неданъчни приходи   15 500 

3702 внесен д-к в/у прих. от стоп. д-ст на бюдж. предпр.   -5 065 

3700 Всичко § Внесени ДДС и др. д-ци в/у продажби    -5 065 

4022 постъпления от продажба на сгради   21 500 

4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи   60 000 

4000 Всичко § Постъпл. от прод. на нефин. активи   81 500 

  Всичко § Неданъчни приходи 44 999 1 061 199 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ: 44 999 1 498 799 

ІII. ТРАНСФЕРИ     

3111 

Обща субсидия  и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини 

(+) 4 421 675   

3112 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности (+)   605 600 

3113 получени от общини целеви субсиди от ЦБ  за капиталови разходи (+) 27 000 263 000 

6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)   -147 606 

6100 Трансфери м/у бюджети   -147 606 

  ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 4 448 675 720 994 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ: 4 493 674 2 219 793 

IV. Временни безлихвени заеми м-у бюджети и сметки за СЕС (нето)  1 132 

VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ    

8300 Заеми от банки и др. лица в страната   -184 800 

8322 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)   -184 800 

8802 

 Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния 

бюджет (+/-) -88 443  

8803 
 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС 
(+/-) -45 380  

9501 остатък в лв. по с-ки от предх. период 500 111 1 726 245 

  ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ 366 288 1 620 660 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 4 859 962 3 764 578 

 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД: 
 

77 007 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 4 859 962 3 841 585 

  

8 701 547 
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2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 245 000 лева, съгласно Приложение №3; 

2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни 

програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в 

размер на 2 634 107 лв., съгласно Приложение №3; 

2.3 Приема преходните капиталови обекти в размер на 1 148 094 лв., финансирани 

със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г.; 

2.4 Приема разчет за разходите, финансирани с обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности в размер на 1 049 лв.; 

2.5 Приема разчета за разходите, финансирани с натрупани средства от отчисления 

по Закон за управление на отпадъците в размер на 33 055 лв. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 г. 

Наименование на обектите, дейност, параграф и 

източници на финансиране 

Стойност 

Обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2021 г. 
245 000 

1 

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Община 

Мизия 

10000 

2 

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 

52500 

3 

Д-ст 898 "Др.дейности по икономиката"                                                                                              

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                          

Генератор за ток 

3000 

4 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                                              

Косачки - 2 бр.  

2000 

5 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     

Оборудване за кухненски блок в сградата на "Домашен социален 

патронаж" гр.Мизия 

20000 

6 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     

Товарен автомобил за дейност "Чистота" 

15000 
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7 

Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                 

Компютри за общинска администрация - 8 бр. 

8000 

8 

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 

40000 

9 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Здравец" с.Крушовица 

10000 

10 

Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                                 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                          

Доставка и монтаж на детски съоръжения за игри на открито в ДГ 

"Калинка", с. Липница 

1500 

11 

Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                            

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                   

Доставка и монтаж на камина за отопление на административната 

сграда на кметство Войводово 

1200 

12 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                            

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                 

Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонт на площад в 

с.Софрониево"  

6000 

13 

Д-ст 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии"                                                                                                          

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                                                 

Упражняване на строителен надзор на обект "Корекция на "Сухото 

дере" гр.Мизия 

6000 

14 

Д-ст 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"                                                     

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Доставка и монтаж на спортни съоръжения в ОУ "Отец Паисий", 

Софрониево 

7000 

15 Проектиране, в т.ч.: 62800 

1 

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 

Ремонт на административна сграда на с. Липница 

3000 
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2 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                   

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                      

Рехабилитация на площад "Свобода" в гр. Мизия 

25000 

3 

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 

Ремонт на административната сграда на Община Мизия 

14800 

4 

Д-ст 626 "Пречистване на отпадъчните води от населените места"                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       

Проектиране изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни 

води на територията на гр.Мизия 

10000 

5 

Д-ст 603 "Водоснабдяване и канализация"                                                                     

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        

Проектиране изграждането на канализационна система на територията 

на гр.Мизия 

10000 

Преходни капиталови обекти: 1148094 

1 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Основен ремонт на "Домашен социален патронаж"  гр.Мизия 

9299 

2 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     

Оборудване за кухненски блок в сградата на "Домашен социален 

патронаж" гр.Мизия 

10440 

3 

Д-ст 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии“ 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Неотложни аварийно-ремонтни дейности по възстановяването на ул. 

„Петко Банков“, ул. „Лазар Драйчев“, ул.“ Георги  Димитров“ и 

Селановско дере – ул. „Петко Банков“, гр. Мизия“  - по ПМС №212 от 

04.10.2018 г.  

197283 

4 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на ул."Цветко Палибачийски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 

39604 

5 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на ул."Косанска" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 

3402 

6 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на ул."Сливница" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 

1075 
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7 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на ул."Петър Цветков" с.Крушовица - по ПМС №348/2019 г. 

157849 

8 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на ул."9-ти септември" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 

20650 

9 

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

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Ремонт на обслужваща улица между ул."Дафинка Чергарска" и 

ул."Цанко Церковски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. 

55118 

10 

Д-ст 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии"                                                                                                          

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                           

Корекция на "Сухото дере", гр. Мизия- по ПМС №360/2020 г. 

260000 

11 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и регионалното 

развитие“                                                                                                                            

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                             

Ремонт на площад в с.Софрониево - по ПМС №360/2020 г. 

393374 

Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет: 1049 

1 

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                                                     

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       

Лаптоп за МКБППМН 

1049 

Натрупани средства от отчисления по Закон за управление на 

отпадъците: 33055 

1 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                    

Сметосъбирачен автомобил за дейност "Чистота" 

33055 

Капиталови обекти, предвидени за финансирани в индикативния 

разчет със средства от Европейския съюз, код 42 „Държавен 

фонд „Земеделие“: 

2595796 

1 

Д-ст 603 „Водоснабдяване и канализация“ 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. 

Крушовица и с. Софрониево, община Мизия” по подмярка 7.4 от ПРСР 

2014 - 2020 г. 

2295572 



23 

 

2 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

 Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване 

в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

259550 

3 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 

Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ І, кв.56, кад. № 

501.752 по плана на гр. Мизия, общ. Мизия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

40674 

Капиталови обекти, предвидени за финансирани в индикативния 

разчет със средства от Европейския съюз, код 98"КСФ": 38311 

1 

Д-ст "Управление на дейностите по отпадъците"                                                          

§51-00 "Основен ремонт на ДМА"                                                                                             

Пилотен проект за обособяване на общински център, допринасящ за 

намаляване на битовите отпадъци от ЕФРР, ОП "Околна среда" 

38311 

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 г. 4061305 
 

 

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

3.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, за подпомагане 

погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в заведения 

за социални услуги, в размер на 1 500 лв. 

3.2.Субсидии за: 

3.2.1. Спортни клубове по лека атлетика, чиито седалища и дейност са на 

територията на общината, в размер на 8 000 лв. 

3.2.2.Читалища в размер на 160 776 лв. за финансиране на делегираните от 

държавата дейности за 14 броя субсидирана численост, разпределени съгласно 

Приложение №8. 

 

3.2.3.1.Читалище „Просвета - 1915” гр.Мизия   56 042 лв. 

3.2.3.2.Читалище „ Просвета 1899” с.Крушовица  36 060 лв. 

3.2.3.3. Читалище „Пробуда – 1927” с. Софрониево  36 060 лв. 

3.2.3.4. Читалище „Отец Паисий-1927” с.Липница  20 671 лв. 

3.2.3.5. Читалище „Христо Ботев 1929” с. Войводово  11 943 лв. 

  

3.3. Членски внос – 3 696 лв. 

 3.4. Целеви средства за клубове на пенсионера и хора с увреждания в размер на 4 

270 лв., в т.ч. за издръжка  - 2 150 лв. 
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4. Приема следните лимити за разходи: 

    4.1. За социално – битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и 

дейности, в размер 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, 

назначени по трудови правоотношения съгласно чл. 38, ал.1, ал.2 и ал. 3 от ПМС 

№408/23.12.2020 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 год.; 

    4.2. За представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на       3 550 лв.;  

    4.3. За представителни цели на ОбС гр.Мизия в размер на 1 875 лв. 

 

5. Приема показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за 

кметства и кметски наместничества в общ размер на 1 152 598 лв. съгласно 

Приложение №13. 

5.1 Приема разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и 

кметските наместничества да се финансират с 30% от приходите от продажба или 

отдаване под наем на имотите по ЗОС.   

 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски, съгласно чл.37, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от ПМС №408/23.12.2020 

год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 год. -  Приложение №6. 

    6.1. Разходите по т.5 се извършват в рамките на средствата по бюджета на 

гр.Мизия за 2021 в размер 40% от действителните разходи, не се считат за социални 

и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, 

удостоверяващи извършването им /фактури, билети, абонаментни карти/; 

   6.2.Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя 

списъка на длъжности и лица с право на превозни разноски. 

 

7. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год. за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на Народната просвета, които прилагат 

делегиран бюджет, на основание Решение №790 на Министерския съвет от 

30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г.: 

   7.1.Д-ст 122 „Общинска администрация”  –  639 021 лв.;  

   7.2. Д-ст 239 "Др. дейности по вътрешната сигурност" – 34 571 лв.; 

   7.3. Д-ст 282 "ОМП, поддържане на запаси и мощности" – 77 076 лв.; 

   7.4. Д-ст 311 „Детски градини” – 544 471 лв.; 

   7.5. Д-ст 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” – 21 943 лв.;  

   7.6 Д-ст 338 „Ресурсно подпомагане“ – 88 635 лв. в т.ч. дофинансиране в 

размер на 17 602 лв 

   7.7. Д-ст 431 „Детски ясли” – 32 840 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 1 

046 лв. 

   7.8.Д-ст 437„Здравен кабинет в детска градина и училища” – 51 245 лв., в т.ч. 

дофинансиране в размер на 10 726 лв. 

   7.9. Д-ст 540 „Дом за стари хора” – 249 869 лв. 

 

8. Утвърждава разходите за заплати през 2021 год. за работещите в местни 

дейности, на основание чл.4, ал.3 от ПМС №67/14.04.2010 г., както следва: 

   8.1.Д-ст 123 „Общински съвет” – 103 416 лв. 

   8.2. Д-ст 336 „Столове” – 32 061 лв. 

   8.3.Д-ст 389 „Др.д-сти по образованието” – 61 897 лв. 

   8.4.Д-ст 524 „Домашен социален патронаж” – 92 673 лв. 

https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
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   8.5. Д-ст 589 „Др.служби и дейности по соц.осигуряване” – 18 928 лв. 

   8.6. Д-ст 623 „Чистота” – 113 070 лв.    

   8.7. Д-ст 898 „Др.дейности по икономиката” – 359 144 лв. 

 

9. Възлага на кмета на общината да състави длъжностно разписание в рамките 

на средствата за заплати, съобразно приетата структура на Общинска 

администрация – Мизия. 

 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз по чл.144, ал.4 от ЗПФ в размер на 2 796 032 лв. съгласно 

Приложение №11.  

 

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022-2023 година по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №5 и по разходите, съгласно Приложение №5.1 

 

12. Определя второстепенните разпоредители, прилагащи система на 

делегирани бюджети с бюджетни кредити по Бюджета на Община Мизия за 2021 

г., както следва: 

 1. Галина Вълчанова – Директор на ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия; 

 2. Дарина Стоянова – Директор на ОУ „Христо Ботев” с.Крушовица; 

 3. Йорданка Бадикова – Директор на ОУ „Отец Паисий” с.Софрониево; 

 4. Галина Калмушка – Директор  на ПГ „Васил Левски” гр.Мизия; 

  

 13. Определя размера на дълга за 2021 г., съгласно Приложение №7. 

 14.Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджета на 2021 година в размер на 358 729 лв. и приема план-

график за обслужване на просрочените задължения, съгласно Приложение № 9. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2021 година в размер на 155 724 лв., съгласно Приложение № 9.1. 

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2021 година в размер до 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години. 

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2021 година в размер до 50 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

   18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

   18.2. В частта за местните дейности  - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;  

    
 19. Възлага на кмета на общината: 
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19.1.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

прилагащи система на делегирани бюджети с бюджетни кредити по Бюджета на 

Община Мизия за 2021 г. 

     19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  

разпределението; 

      

 20. Упълномощава кмета на община Мизия: 

    20.1.Съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. да направи предложение до 

Министъра на финансите целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 ЗДБРБ за 

2021 г. в размер на 45 000 лв. съгласно Приложение №14 да бъде трансформирана в 

трансфер за други целеви разходи на общината за неотложни текущи ремонти на 

уличната мрежа и на сгради – публична общинска собственост; 

    20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 

дейности, и се спазват относимите за общинските фискални правила по ЗПФ, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината; 

    20.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по международни, национални и други програми 

и от други източници за реализиране на годишните цели на общината  за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

   20.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение 12. 

 

Гласували поименно 13 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 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. 
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По т. 13 Вх. № 334 / 18.02.2021 г., докладна, относно вземане на 

решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2022 - 2024 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 
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 становище.  

 
РЕШЕНИЕ №190 
от 25.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2022–2024 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: 
 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните дейности 

за периода 2022-2024 г.   
 

Гласували поименно 13 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 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. 
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По т. 14 Разни 

  
Г-жа Спасова – Председател на ОбС Мизия запозна общинските 

съветници с постъпило с Вх.№ 338/23.02.2021г. Искане от учреден 

инициативен комитет за провеждане на местен референдум за отделяне 
на село Софрониево от съответната община Мизия и присъединяването 

му към съседната община Козлодуй. 

Г- жа Десислава Лехчевска отговори на питане на общински съветник 
Трифон Тодоров за конкурса за продажба на спирката в с. Софрониево. 

Г- Трифон Тодоров получи отговор на въпроса за заплатата на кмета на 

община Мизия. 

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

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 13:15 часа. 

 
 

 

 
ТАТЯНА СПАСОВА /П/ 

Председател Общински съвет - Мизия 
 
 

НАДЯ ГЕЧЕВА  

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 

 


	Гласували: 13 - За, 0 - Против, 0 - Въздържал се
	Гласували поименно 13 общински съветници.
	На основание: чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 44, ал.2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.
	Гласували поименно 13 общински съветници. (1)
	Гласували поименно 13 общински съветници. (2)
	На основание: чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
	На основание: чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
	На основание: чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.009-0058-C01/24.08.2020г. по процедура "Изпълнение на демонстрац...
	Гласували поименно 13 общински съветници. (3)
	На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, във връзка чл.138, ал.1, чл.139, ал.1 от Търговския закон и чл. 198е, ал.5 от Закона за водите
	РЕШИ:
	Гласували поименно 13 общински съветници. (4)
	На основание: чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
	РЕШИ: (1)
	Гласували поименно 13 общински съветници. (5)
	Гласували поименно 13 общински съветници. (6)
	РЕШИ: (2)
	Гласували поименно 13 общински съветници. (7)

