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Решения от № 1 до № 4 

Решения от №247 до №255 

Протокол №29 от 21.10.2021г. 

Решение 
№247 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните 
дейности за периода 2022-2024 г., приложена към докладната записка. 

Решение 
№248 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 89 от 

ЗДБРБ Общински съвет Мизия дава съгласие Кметът на община Мизия 
да направи предложение до Министъра на финансите за 

трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 

от ЗДБРБ за 2021 г. за неотложни текущи ремонти на улична мрежа и 
на сгради публична общинска собственост, както следва: 

№  
по  
ред 

Наименование на 
обектите/позициите 

за капиталови 
разходи и/или 

резерв по § 00-98 
"Резерв за 

непредвидени и 
неотложни разходи" 

по бюджета на 
общината, за които 

се предлага 
намаление на 

финансирането 

Размер  на 
средствата 
от целева 
субсидия 

за 
капиталови 

разходи,  
за 

позициите 
по  
к. 1 

Наименование, 
местонахождение 

на обектите за 
текущ ремонт, за 
които се предлага 

финансиране с 
трансформираната 

целева субсидия 
за капиталови 

разходи. №/дата 
на акта за 
публична 
общинска 

собственост за 
сградите 

Размер на 
средствата, 
с които ще 

се 
финансират 
разходите 

за обектите 
по  
к. 3 

  1 2 3 4 

1. 
§ 00-98 "Резерв за 
непредвидени и 
неотложни разходи" 

15 000 

Текущ ремонт на 2 
групи в ДГ 
„Здравец“ 
с.Крушовица, Акт 
за ПОС 
№58/17.03.1999 г., 
построена през 
1977 г. 

10 000 

ОБЩО: Х 15000 Х 10000 

Х Х 5.17% Х 3.45% 

 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и съгласно чл. 124 от 

Закона за публичните финанси, ОбС – Мизия приема корекция в 

програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на 

Община Мизия в местни дейности за 2021 г., както следва: 
 1. Д-ст 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа" 

§§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" -5 000 
лв. 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“          +5 000 

лв. 
Обект „Изкуствени неравности тип „легнал полицай“ 

3. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в 
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програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 

2021 година. 
 

Решение 
№249 

I. Приема компенсирани промени в капиталовите разходи, 

финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2021 г., както следва: 

ОБЕКТИ План 

било 

/лева/ 

План 

става 

/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

  

вредните последствия от бедствия и аварии"                                                                                                          

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                           

Корекция на "Сухото дере", гр. Мизия 

266 000 

260 000 

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 

52 500 

55 500 

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 

40 000 

43 000 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Здравец" с.Крушовица 

10 000 

 

11 190 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Незабравка" гр.Мизия 

0 

9 226 

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 

Ремонт на административната сграда на Община 

Мизия - проектиране 

14 800 

 

4 384 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     

Товарен автомобил за дейност "Чистота" 

7 200 

 

15 000 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

"Бус за нуждите на "Домашен социален 

патронаж"  гр.Мизия" 

7 800 

 

0 

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

програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 

2021 година. 
Решение 

№250 
Приема компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани 

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

корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на 
бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г., както следва: 

I. 
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 1. Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§52-00„Придобиване на ДМА”                               +2 378 лв.                
 обект : „Климатици – 2 бр. за Кметство Крушовица“  

   

 Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§§10-15„Материали”                                               -2 378 лв.  
II.  

ОБЕКТИ План 

било 
/лева/ 

План 

става 
/лева/ 

Обекти, финансирани със средства от 

целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2021 г. 

  

Д-ст 122 "Общинска администрация" 

§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 

Ремонт на административната сграда 
на Община Мизия – проектиране 

4 384 

 

0 

Д-ст 311 „Детски градини“ 

§52-00 „Придобиване на ДМА“ 

Климатици за ДГ „Незабравка“, база ДГ 
„Пчелица“ с.Софрониево 

0 

 

4 384 

 

III. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените в 
програмата за капиталови разходи и по бюджета на Община Мизия за 

2021 година. 
 

Решение 
№251 

Приема Наредба за промени и допълнения  в  Наредба  №5 на 
Общински съвет – Мизия, за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на територията на Община 

Мизия.   
 

Решение 
№252 

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.4 се добави следният имот: 

УПИ ІІІ, с  кад.  №500.177, с площ  941 кв.м,  кв. 6, по 

кадастралния план на с.Войводово, общ. Мизия, обл. Враца. 

2. На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 
44, ал. 2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на територията на Община 
Мизия, Общински съвет-Мизия възлага на кмета на общината да 
поръча изготвяне на пазарна оценка от лицензиран  оценител на 

имоти, за  имота, посочен в т.1 - с цел неговата продажба. 
Решение 

№253 
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.4 се добави следният имот: 

УПИ ІІІ, с  кад.  №500.177, с площ  941 кв.м,  кв. 6, по кадастралния 
план на с.Войводово, общ. Мизия, обл. Враца. 

  

2. На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 

44, ал. 2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и 
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разпореждане с общинско имущество на територията на Община 
Мизия, Общински съвет-Мизия възлага на кмета на общината да поръча 
изготвяне на пазарна оценка от лицензиран  оценител на имоти, за  

имота, посочен в т.1 - с цел неговата продажба. 
 

Решение 

№254 
Приема инвестиционно предложение на Община Мизия за изграждане 
на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни 

отпадъци, съгласно изискванията на РИОСВ – Враца, в поземлен имот 

с идентификатор № 48043.292.663, находящ се в местност „Припека“ с 

площ от 14613.00 кв.м., категория IV, с начин на трайно ползване – 
унищожена нива – промишлена. 

Решение 
№255 

Отказва покупката на Масивна едноетажна сграда, с кад. №501.1796,  

със застроена площ 123,00 кв.м, построена с отстъпено право на 
строеж в общински имот - парцел УПИ ХХХІI, кв. 33, по плана на гр. 

Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, при съседи: УПИ ХХХІІ,  при 

предложената цена за изкупуване 7000,00 /седем хиляди/ лева, от 
собствениците на сградата Филка Проданова Лазарова и Валери 

Вълчков Лазаров,  по Н.А. №162, том ІІ, рег. №1425, н.дело №171 от 

2017 г. 
 

 


