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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 

№19/24.03.2021г. 

       Днес, 24.03.2021 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- 173 от 18.03.2021 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 г-жа Валя Берчева – кмет на община 
Мизия, Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, Десислава 

Лехчевска – секретар на община Мизия, кметове на села от общината 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 разменени в проекто-
дневния ред две точки, а именно: 

Точка 6 Вх. № 353/ 18.03.2021 г. докладна, относно приемане на 

Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите на територията на Община Мизия да бъде разменена с Точка 11 

Вх. №361/ 19.03.2021г. докладна, относно даване на съгласие за въвеждане 

на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията 

на община Мизия от учебната 2021/2022 година. 

 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 
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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. №356/19.03.2021г., докладна, относно одобряване на експертни 

оценки и откриване на процедура за продажба на урегулирани поземлени 
имоти в с. Софрониево. 

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

3. Вх. №354/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне 

безвъзмездно за управление на Национална служба за съвети в 
земеделието на помещение, находящо се в сградата на Общинска 

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

4. Вх. №352/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОД на МВР -  Враца на самостоятелно 

обособена част от сграда в гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“ 

5. Вх. №351/ 18.03.2021 г., докладна, относно корекция в програмата 
за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община 
Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в 

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

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

6. Вх. №361/ 19.03.2021г. докладна, относно даване на съгласие за 

въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни 
деца на територията на община Мизия от учебната 2021/2022 

година. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

7. Вх. № 360/ 19.03.2021 г. докладна, относно сключване на договор 
за изработване на „Програма за управление на отпадъците 2021 – 
2028 на община Мизия“ и изразходване на средства от отчисленията 

по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Весела Вълкова – гл. експерт „ Обществени поръчки“ 
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8. Вх. № 359/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на доклад за 
изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в община 

Мизия за 2020 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

9. Вх. № 358/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на  
Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

10. Вх. № 357/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на  

Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби през 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

11. Вх. № 353/ 18.03.2021 г. докладна, относно приемане на Наредба 

№11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите на територията на Община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“ 
12. Вх. №355/19.03.2021 г. докладна, относно именуване на 

централния площад в с. Софрониево, община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Нанси Кунчева – старши специалист „Етнически 

въпроси, младежки дейности и спорт“ 
13. Вх. № 362/ 19.03.2021 г. докладна, относно Отчет за изпълнение 

или хода на изпълнение на Решенията на Общински съвет - Мизия, 

приети в периода м. юли 2020 – м. декември 2020 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия. 
14. Разни 

 

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 
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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  на 24.03.2021 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. №356/19.03.2021г., докладна, относно одобряване на експертни 

оценки и откриване на процедура за продажба на 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 положително становище. 

РЕШЕНИЕ №191 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на експертни оценки и откриване на процедура  

за продажба на урегулирани поземлени имоти в  с. Софрониево. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.44, ал.1 от Наредба №5 За реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на територията 
на община Мизи и във връзка с чл.35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ 
РЕШИ: 

1. Одобрява изготвените експертни оценки /пазарни цени/, определили 
пазарната стойност на следните имоти, находящи се в кв.116а, с. 
Софрониево: 
 

УПИ  Кад. № Площ, 
кв.м 

Пазарна 
цена, лв 

АОС 

ІV 300 680,00 2550,00  №675/10.03.2010г. 

V 300 680,00 2550,00  №676/10.03.2010г. 

VІ 300   1000,00 3700,00  №677/10.03.2010г. 
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2. Общински съвет - Мизия възлага на кмета на общината, на 

основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, да открие процедура за продажба на 

имотите по т.1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с 

начални тръжни цени – пазарните цени, по т.1. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 
За: 12 
Против: 0 

Въздържал се: 0 
Г-жа Йорданка Бадикова се позовава на чл. 31, ал.1 и ал.2 от 

ПОДОСНКВОА и не гласува. 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Йорданка Бадикова - 

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. №354/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне 

безвъзмездно за управление на Национална служба за съвети в 

земеделието на помещение, находящо се в сградата на Общинска 

администрация , гр. 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, както и във II постоянна комисия по обществен ред и 

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

екология, земеделие, гори и транспорт, които дадоха своето положително 

становище. 

РЕШЕНИЕ №192 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Национална 

служба за съвети в земеделието на помещение, находящо се в сградата 

на Общинска администрация, гр. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3, ал.4 
от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.5 от Наредба № 5 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Мизия 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие  да бъде предоставено за управление  на 

Национална служба за съвети в земеделието към Министерство на 

земеделието, храните и горите помещение – публична общинска 

собственост, с площ 22,00 кв.м, находящо се на І /първи/ етаж в 

сградата на Общинска администрация, ул. “Г. Димитров” № 25-27, гр. 

Мизия за срок от 5 години.  

2. Възлага на кмета на общината да изготви заповед и сключи 

договор между Община Мизия и НССЗ за безвъзмездно управление на 

имота, посочен в т.1. 

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. №352/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне 

безвъзмездно за управление на ОД на МВР -  Враца на самостоятелно 

обособена част от сграда в гр. 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, както и във II постоянна комисия по обществен ред и 

сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 
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екология, земеделие, гори и транспорт, които дадоха своето положително 

становище. 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ №193 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на  ОД на МВР – 

Враца на самостоятелно обособена част от сграда в гр. Мизия.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12,  ал.3  и  ал.4 от Закона 

за общинската собственост, чл.15, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на Община Мизия 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за предоставяне за бъзвъзмездно управление, за 

срок от 10 години,  на ОД на МВР – Враца на следния общински имот: 

- Обособена част от двуетажна масивна сграда за читалищни 

нужди /Културен дом/, в това число: първи етаж – 70,00 кв.м - вход със 

стълбище към първия етаж, работни помещения – 2 /два/ броя, коридор, 

санитарен възел и стълбище към втория етаж; втори етаж – 165,00 кв. м 

- стълбищна клетка, работни помещения – 4 /четири/ броя, коридор и 

санитарен възел; с административен адрес: улица „Петко Банков" № 2Б,  

квартал 33, кадастрален №1677, УПИ №ІІІ, по регулационния план на 

гр.Мизия. 

2. Възлага на кмета на общината да изготви заповед и сключи 

договор между Община Мизия и ОД на МВР – Враца за безвъзмездно 

управление на имота, посочен в т.1. 
 

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. 5 Вх. №351/ 18.03.2021 г., докладна, относно корекция в 

програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на 

Община Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в 

капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия 

за капиталови разходи за 2021 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: 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 положително становище. 

                                       РЕШЕНИЕ №194 
от 24.03.2021г. 

ОТНОСНО: Корекция в програмата за капиталови разходи и в 

разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 

2021 г. Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани 

със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

публичните финанси 

РЕШИ: 

Приема корекция в програмата за капиталови разходи, в 

разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 

2021 г. и компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани 

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

както следва: 

I. 

 1. Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§52-00„Придобиване на ДМА”                                         +5370,00 лв.                

 обект : „Лек автомобил“  

   

 Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§§10-15„Материали”                                                         -5370,00 лв.  

 

2. 

ОБЕКТИ План било 

/лева/ 

План става 

/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 
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Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     

Товарен автомобил за дейност "Чистота" 

15 000 7 200 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

"Бус за нуждите на "Домашен социален 

патронаж"  гр.Мизия" 

0 7 800 

II.Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в програмата 

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

Гласували поименно: 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. 6 Вх. №361/ 19.03.2021г. докладна, относно даване на съгласие 

за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни 

деца на територията на община Мизия от учебната 2021/2022 година. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 
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, както 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 към ОбС, гр. Мизия, които дадоха своето 

положително становище. 

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. 
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РЕШЕНИЕ №195 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за въвеждане на задължителна 

предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община 

Мизия от учебната 2021/2022 година. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.56, чл.8, ал.1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование във връзка с §16 и §17 от 

ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование 

РЕШИ: 

1.  Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно 

образование на 4-годишните деца в детска градина „Незабравка“ гр. 

Мизия и нейните бази в населените места от общината за 2021/2022 

учебна година. 

2. Когато в населеното място няма детска градина, дава съгласие 
задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца да се 

осъществи от съответна приемаща детска градина в близост до 
населеното място на територията на общината, като се осигурят условия 
за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт 

за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт 
за физическата среда, и информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие. 

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 
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Предложението се приема. 
 

 
По т. 7 Вх. № 360/ 19.03.2021 г. докладна, относно сключване на 

договор за изработване на „Програма за управление на отпадъците 2021 

– 2028 на община Мизия“ и изразходване на средства от отчисленията по 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

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, както и във II постоянна комисия по обществен ред и 

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

екология, земеделие, гори и транспорт, които дадоха своето положително 

становище. 

РЕШЕНИЕ № 196 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Сключване на договор за изработване на „Програма за 

управление на отпадъците 2021 - 2028 на община Мизия” и 

изразходване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

местната администрация във връзка чл. 52, ал. 1 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците и във връзка с чл. 24, т.7 от Наредба 7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпечения и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци  

 

РЕШИ: 

Дава съгласие Община Мизия да: 

1. Сключи на договор за изработване на „Програма за управление на 

отпадъците 2021-2028 на община Мизия”; 

2. Да разходва средства от партидата на Община Мизия от сметката 

за чужди средства към РИОСВ – Враца от отчисленията по Наредба 7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпечения и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци в 

размер на 15 000 лв. / петнадесет хиляди лева / без ДДС и  18 000 лв. 

/осемнадесет хиляди лева/ с включен ДДС за изработване на  „Програма 

за управление на отпадъците 2021-2028 на община Мизия”. 

Гласували поименно: 13 общински съветници 

 За: 13 
 Против: 0 
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 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. 8 Вх. № 359/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на 

доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 

община Мизия за 2020 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 
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 № 197 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на доклад за изпълнение на Общинската програма 

за закрила на детето в Община Мизия за 2020 г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

Приема Доклад за изпълнение на Общинска програма за закрила 

на детето в Община Мизия за 2020 г.  

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 9. Вх. № 358/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на  

Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

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 № 198 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 
2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

закрила на детето 

РЕШИ: 

Приема  Общинска програма за закрила на детето за 2021г. 

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 
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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. № 357/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на  

Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на 

деца с изявени дарби през 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

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 № 199 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на мерките за насърчаване 

на творческите заложби  на деца с изявени  дарби през 2021 год. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби 

РЕШИ: 

Приема  Общинска програма на мерките за насърчаване на 
творческите заложби  на деца с изявени  дарби през 2021 год. 

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 
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12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
 

По т.11. Вх. № 353/ 18.03.2021 г. докладна, относно приемане на 

Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите на територията на Община Мизия. 

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

Докладната е разглеждана във всички постоянни комисии. Направените 

корекции в докладната  от общинска администрация бяха взети предвид 

и коригирани в решението, а именно „ § 7 “ нов - Решение №…по 

Протокол №…/2021 г, в сила от 01.01.2021 г. Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Мизия е приета с Решение №…по 

Протокол №…/2021 г, в сила за 5-6 годишна възраст считано от 

01.01.2021 г., за 4 годишна възраст считано от новата учебна 

година 15.09.2021 година. 

РЕШЕНИЕ № 200 

от 24.03.2021г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация / ЗМСМА / и чл. 5, ал2 от ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Мизия. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията 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 
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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. №355/19.03.2021 г. докладна, относно именуване на 

централния площад в с. Софрониево, община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Нанси Кунчева – старши специалист „Етнически 
въпроси, младежки дейности и спорт“ 

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. Г-жа Галя 
Ангелова предложи наименованието на площада да бъде изписано със 

съкращение, а именно „Св. Софроний Врачански“, което се прие. 
 

РЕШЕНИЕ № 201 
от 24.03.2021г. 

ОТНОСНО: Именуване на централния площад в с. Софрониево, община 
Мизия. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1 т.18 и ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.16 от 

ПОДОСНКВОА 

РЕШИ: 

Дава съгласие за именуването на площада с името „Св. Софроний 
Врачански“ (1739 – 1813 г.). 

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 
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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. № 362/ 19.03.2021 г. докладна, относно Отчет за 

изпълнение или хода на изпълнение на Решенията на Общински съвет - 

Мизия, приети в периода м. юли 2020 – м. декември 2020 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия. 

Докладната е разглеждана във всички комисии, които дадоха 

положително становище. 

 
РЕШЕНИЕ № 202 
от 24.03.2021г. 

 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на Решенията 

на Общински съвет - Мизия, приети в периода м. юли 2020 – м. 

декември 2020 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

РЕШИ: 

Приема за сведение Отчета за изпълнение или хода на изпълнение на 

Решенията на Общински съвет - Мизия, приети в периода м. юли 2020 – 
м. декември 2020 г. и дава положително становище. 

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 
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13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
 
 

 
По т. 14 Разни 

 Г-жа Венера Георгиева поиска думата и разясни на общинските 
съветници, че е констатирана техническа грешка в обявяването на 

дължимите суми за местни данъци и такси за 2021г. Техническата 
грешка е от страна на обслужващата фирма и е изразена в 
неправилно съобщен налог. Упоменатите суми не са реални и няма 

увеличение на данъците и таксите за 2021г. в община Мизия. Към 
7 000 са писмата, от които са стопирани половината. Общинска 
администрация е уведомила гражданите чрез сайта на общината, 

страницата на общината във Фейсбук и местната кабелна 
телевизия за допуснатата грешка. Всеки гражданин може да 

провери и плати данъците по ЕГН в точния изчислен размер в 
„Местни данъци и такси“, община Мизия и други оторизирани 
институции. Община Мизия ще уточни допуснатите вреди и ще 

потърси отговорност от съответните институции. Както 
общинските съветници знаят НЯМА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪЦИ И 

ТАКСИ! 

 Г-жа Дамянова попита как стои въпроса с така наречената 

„Концесия“ в с. Софрониево? Към момента има ли постъпили 
средства по този договор? 

 Отговор на г-жа Берчева: Наистина този въпрос е дебатиран на 

няколко сесии и Ви уверихме, че Общината работи усилено по него 
за събиране на задължението. В края на месец декември сумата 

беше заплатена частично. След преговори и помощта на 
юридическа фирма към момента е изплатена цялата сума и 

фирмата не дължи нищо за 2020 година. За мен е важно 
финансовото стабилизиране на общината, да са събрани всички 
задължения към нея и да работим за просперитета не само на град 

Мизия, но и за всички населени места от общината. 

 Г-жа Дамянова изрази мнение, че почистването в гр. Мизия е на 

ниво и с охота наблюдава как БКС поддържа града, впечатлена е 
че се събират клоните, не само по главните улици, но и по малките 

с малки компактни автомобили. Кога такова обслужване ще има и 
по селата, като всички сме данъкоплатци? Защо по другите 
населени места от общината не се почиства, както в град Мизия, 

при положение че и кметствата също имат такива малки 
компактни автомобили и такива служители? Какво пречи да е по 
същия начин, както в град Мизия? 

 Отговор на г-жа Берчева: Коментирано е с кметовете на кметства 

и се опитваме да направим същата организация. Ограниченият 
финансов ресурс и човешки затруднява работата. Преди минути 
приехте изработката на Програмата за управление на отпадъците 

в която ние обмисляме вариант за преработка на клоните, работи 
се в посока закупуване на компостери и още други дейности, 
съвместно и със Вас. Работим за правилна организация и 
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подобряване качеството на почистването във всички населени 
места, но тук трябва да помолим и жителите да се грижат за 

тревните площи пред своите домове и опазването на околната 
среда. Нашата голяма битка е с нерегламентираните сметища. 

 Г-жа Галя Ангелова поиска думата и заяви, че в с. Софрониево 

ситуацията, относно COVID -19 е притеснителна. Гражданите също 
са притеснени от факта, че всеки ден в селото влиза линейка. 

Апелира всички за спазване на мерките- гражданка позиция, 
дистанция, хигиена.  

 Г-жа Ивета Цветанова призова общинска администрация да 
продължава да информира населението, относно нивото на река 

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

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 13:38 ч. 
 

 
 
 

 
ТАТЯНА СПАСОВА  
Председател Общински съвет - Мизия 
 
 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА  
Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 


