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Решения от № 1 до № 4 

Решения от №256 до №264 

Протокол №30 от 25.11.2021г. 

Решение 
№256 

Приема компенсирани промени в капиталовите 
разходи, финансирани със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г., от 

други собствени приходи и целеви субсидии, както 
следва: 

ОБЕКТИ План 

било 

/лева/ 

План 

става 

/лева/ 

Обекти, финансирани със средства 

от целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2021 г. 

  

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната 

сигурност“ 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 

Изграждане на система за 

видеонаблюдение на територията на 

Община Мизия 

10 000 

11 465 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                                              

Косачки - 2 бр.  

2 000 

1 762 

Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                 

Компютри за общинска администрация - 

8 бр. 

8 000 

7 574 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Здравец" с.Крушовица 

11 190 

 

13 020 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Оборудване за ДГ "Незабравка" гр.Мизия 

9 226 

10 416 

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 

10 000 

0 

Д-ст 603 "Водоснабдяване и канализация"                                                                     

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        

Проектиране изграждането на 

канализационна система на територията 

на гр.Мизия 

10 000 

0 

 Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                             

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                            

Климатици за ДГ „Незабравка“, база ДГ 

"Здравец" с.Крушовица – 6 бр. 

0 

17 520 

 

Д-ст 524 "Домашен социален патронаж" 20 000 0 
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§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     

Оборудване за кухненски блок в сградата 

на "Домашен социален патронаж" 

гр.Мизия 

Д-ст 604 „Осветление на улици и площади“ 

§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 

Реконструкция на улично осветление в 

Община Мизия 

 

0 

18 659 

Преходни капиталови обекти: 931 072 931 082 

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. 

39 604 

 

 

31 812 

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. 

3 402 

 

2 045 

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. 

1 075 

 

1 075 

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. 

157 849 

 

 

166 480 

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. 

20 650 

 

 

21 593 

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. 

55 118 

 

 

54 693 

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. 

 

 

 

260 000 

 

 

  

258 445 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. 393 374  
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строителство, благоустр. и регионалното 

развитие“                                                                                                                            

§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                             

Ремонт на площад в с.Софрониево - по 

ПМС №360/2020 г. 

 

394 939 

Собствени средства: 0 1 299 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”        

Моторен колесен листосъбирач                                                                                                                                        
0 

 

1 299 

Целеви субсидии и трансфери от 

държавния бюджет: 
1 049 

 

999 

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната 

сигурност“                                                     

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       

Лаптоп за МКБППМН 

1 049 

 

999 

 

II. Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в Делегирани 

държавни дейности и в Местни дейности за 2021 г.  

 

Разходна част на бюджета в Делегирани държавни дейности: 

  Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                         -50 лв.                       

 §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                      

  Лаптоп за МКБППМН   
  

 Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност““ 

 §§10-15 „Материали“               +50 лв. 

 

Разходна част на бюджета в местни дейности: 

 1. Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                         +1 299 лв.                

 Моторен колесен листосъбирач 

   

 Д-ст 122 „Общинска администрация“ 

 §§10-15 „Материали“          -1 299 лв. 

 

 2. От Д-ст 122 „Общинска администрация“ 

 §§10-15 „Материали“          -10 лв. 

 

 От 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. -1 555лв. 

 

 В 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.    + 1 565 лв. 

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 
№257 

1. ИЗРАЗЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ  за промяна  
предназначението на поземлен имот с идентификатор №48043.195.9,  с 
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НТП «Пасище», с трайно предназначение на територията: Земеделска, с 
площ  21 634 кв.м, категория на земята при неполивни условия: 4, 
местност „Зад ушите“, землище гр. Мизия, общ.Враца, за неземеделски 
нужди и промяна на НТП от „Пасище” в „Депо за строителни и битови 
отпадъци”, във връзка с предстоящи процедури по рекултивация на 
съществуващо в имота сметище, при спазване на специалните закони и 

на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, 
при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на 
животновъдството, и при спазване на условията и реда на Закона за 
опазване на земеделските земи, Закона за устройство на територията. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за 
промяна на предназначението на имота по т.1 – 1 /една/  година, считано 
от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички 
последващи законови действия. 

Решение 
№258 

Отказва покупката на следните сгради: Едноетажна масивна друг 
вид сграда за обитаване с площ 133,00 кв.м, Едноетажна масивна сграда, 
хангар, депо, гараж с площ 22,00кв.м, Едноетажна масивна сграда, 
хангар, депо, гараж с площ 20,00кв.м, и Едноетажна паянтова 
селскостопанска сграда с площ 58,00кв.м., построени с отстъпено право 
на строеж в следния общински имот: 

УПИ ХІІІ, с площ 908,00 кв.м, с кад. №501.780,  кв.38, по плана на 
с. Крушовица, с административен адрес: ул. „Стефан Караджа“ №42, 

при предложената цена за изкупуване 4500,00 /четири хиляди и 
петстотин/ лева, от съсобствениците Виолета Трифонова Гюрова и 
Детелина Трифонова Маркова. 

Решение 
№259 

1. Дава съгласие  за промяна  начина на трайно ползване на: 
Поземлен имот с идентификатор 43774.78.3 /стар номер по КВС 078003/, 
с площ 2 399,00 кв.м,  НТП „Пасище“, 6 категория., местността „Припека“, 
землище с. Липница, общ. Мизия, от  «Пасище»  в  «Друг вид земеделска 
земя». 
2. Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на решението по т.1 
да извърши необходимите действия пред Общинска служба „Земеделие“, 
по промяна НТП на описания в т.1 имот. 

Решение 
№260 

1. На основание 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 ІІ, т.2 
се добави следният имот: 

  Помещение с  площ 10,12 кв.м,  находящо се на І-ви етаж в 
Масивна двуетажна сграда /Кметство/ - публична общинска собственост, 
в  кв.11, УПИ І,  по плана на с.Липница, общ. Мизия. 

 
2. Общински съвет -  Мизия на основание, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, с 

чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от   Наредба № 5 на ОбС - Мизия,   дава 
съгласието си да бъде отдадено под наем чрез публичен търг с явно 
наддаване, за телекомуникационни услуги, за срок от 10 години, 
помещението посочено в т. 1,  при начална тръжна цена /НТЦ/ - 
1,50лв/кв.м. на месец /без ДДС/, съгласно  тарифата за определяне на 
базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към 
Наредба №5  на ОбС-Мизия. 

 
3.Упълномощава кмета на Община Мизия да открие процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 
имота по т.1 , след влизане в сила на Решението на Общинския съвет, и 
сключи договор за наем за срок от 10 години, с кандидата, обявен за 
спечелил публичния търг.  
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Решение 
№261 

Отлага  разглеждането на докладната записка и възлага на кмета на 
общината да предложи алтернативен терен за осъществяване на  
фирмената им дейност. 

МОТИВИ: 

Във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община 
Мизия 2021 - 2027 г. е необходимо всички терени по населени места в 
общината да бъдат определени с предназначение, за което се използват, за 
да може в бъдеще да се кандидатства за финансиране по различни 
програми и проекти за изпълнението на обновяване и изграждане на 
съществуващи и нови търговски площи.  

Тъй като имотът, в който е разположен пазара в с. Крушовица не е 
урегулиран и в плана се води „За друг вид обществен обект“ е необходимо 
да се изготви Комплексен проект за инвестиционна инициатива, 
включващ Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна 
предназначението на имота в пазар и за урегулиране на района, а също 
така и за изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен 
ремонт, реконструиране и изграждане на търговски площи и паркова 
зона. 

Решение 
№262 

Възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна 
оценка от оценител на имоти, за  следния земеделски имот в землище с. 
Войводово, общ. Мизия: ПИ с идентификатор №11853.122.2,  НТП  „Лозе”, 
вид територия: Земеделска, с площ  11 650,00 кв.м,  категория на земята: 
6, номер по предходен план  /КВС/: 122002, с цел неговата продажба, 
която да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общинския 
съвет. 

Решение 
№263 

Дава съгласие Община Мзиия, представлявана от кмета – Валя Берчева, 
да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по програма 
Европейско градско управление (EU City Facility, EUCF) като за целта 
изготви и подаде всички необходими документи. 

Решение 
№264 

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

Застроен поземлен имот с кад.№500.177, с площ  941,00 кв.м,  /с 
учредено право на строеж/, представляващ част от УПИ ІІІ /по Н.А. 

№79/26.02.2020г./, кв.6, по плана на с. Войводово, общ. Мизия, обл. 
Враца, с АОС №534/29.05.2007г., адекватна на състоянието му и пазарни 
условия на стойност  2 100,00лв /две хиляди и сто лева/. 

2. Възлага на кмета на общината, на основание чл. 35, ал.3 и ал.6 от 
ЗОС, да  издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба за имота 
по т.1, със собственика на законно построените в имота сгради, при 
продажна цена 2 100,00лв /две хиляди и сто лева/. 

 


