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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 

№ 23/08.06.2021г. 

       Днес, 08.06.2021 г. от 16:30 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 № 72 от 26.01.2021 г. на МС  за 
удължаване на срока  на извънредната епидемична обстановка и 

Заповед №РД -07-273 от 29.04.2021г. на МЗ, 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 взе участие Цветан Василев – зам. кмет на община 
Мизия. 

След поименна проверка на общинските съветници и обявяване на 
кворум заседанието беше открито и ръководено от Татяна Спасова – 
председател на Общински съвет, Мизия. 

Общински съвет, Мизия гласува следния проект за дневен ред:  

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
      2. Вх. № 408/07.06.2021г., докладна, относно Предложение за 

изразяване на позиция по решение на ВСС относно Доклад по Модел 4, 

предвиждащ трансформирането на РС-Оряхово в ТО към РС-Козлодуй. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия 

3. 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 
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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 15:00  на 08.06.2021 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 15:00 часа няма подадени заявления за достъп 
от граждани, на които да бъде изпратен линк за достъп в електронната 
платформа ZOOM. 

 
По т.2 Вх. № 408/07.06.2021г., докладна, относно Предложение за 

изразяване на позиция по решение на ВСС относно Доклад по Модел 4, 

предвиждащ трансформирането на РС-Оряхово в ТО към РС-Козлодуй. 

Докладва Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия 

  
РЕШЕНИЕ № 215 

      от 08.06.2021г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изразяване на позиция по решение на ВСС 

относно Доклад по Модел 4, предвиждащ трансформирането на РС-

Оряхово в ТО към РС-Козлодуй 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Доклад по Модел 4, 
разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и 
прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 
разработване на Единна информационна система на съдилищата“, 
изпълняван от ВСС по оперативна програма „Добро управление 2014-

2020 г.“, във връзка с решение по Протокол №16 от 18.05.2021 г. 
 

РЕШИ: 
 

ИЗРАЗЯВА ОТРИЦАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ по предложеният в доклада 

Модел 4 разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и 

прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 

разработване на Единна информационна система на съдилищата“, 

изпълняван от ВСС по оперативна програма „Добро управление 2014-

2020 г.“,  И СЧИТА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪЩИЯ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 
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ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ 

НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА МИЗИЯ. 

Решението е взето след обстойно запознаване със съдържанието на 

доклада, публикуван на интернет страницата на ВСС – 

www.vss.justice.bg. 

С оглед значимостта на проблема, който засяга интересите на 

гражданите и юридическите лица на територията на цялата община, и 

защита на конституционното им право за достъп до правосъдие, както и 

с оглед близката определена дата за изразяване на писмени становища 

по доклада – 10.06.2021 г., на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

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. 3 Разни  

Трифон Тодоров повдигна въпроса за сметосъбирачната машина и 
дробилката, които общината трябва да закупи, съгласно решение на ОбС 
Мизия. 

Цветанка Дамянова напомни за състоянието на пътя от фурната до 
старото село в с. Крушовица и евентуални превантивни действия за 

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

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 16:50 ч. 
 
 

ТАТЯНА СПАСОВА  
Председател Общински съвет - Мизия 
 
НАДЯ ГЕЧЕВА  
Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 
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