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Решения от № 1 до 

Решения от №265 до №268 

Протокол №31 от 23.12.2021г. 

Решение 
№265 

Приема корекция в приходната и в разходната част на 
бюджета на Община Мизия в държавни и в местни 

дейности за 2021 г., както следва: 

 
 

I. Местни дейности - разходна част на бюджета Мизия - собствен 

параграф име на параграф 

уточнен 

годишен 

план било 

уточнен 

годишен 

план става 

Корекц

ия 

Стойностни 

показатели - Разход         

122 Общинска администрация       

1030 Текущ ремонт 5 000 4 995 -5 

4214 

Обезщетения и помощи по 

решение на общинския 

съвет 1 500 800 -700 

     

311 Детски градини     

1030 Текущ ремонт 15 000 14 999 -1 

     

745 Обредни домове и зали       

4214 

Обезщетения и помощи по 

решение на общинския 
съвет 0 310 +310 

     

123 Общински съвети    

4600 Разходи за членски внос 390 780 +390 

 

 

Държавни дейности - разходна част на бюджета Мизия - собствен 

параграф име на параграф 

уточн

ен 

годиш

ен 

план 

било 

уточнен 

годишен 

план 

става 

Корекция 

Стойностни 

показатели - Разход         

282 Отбранително-мобилизационна подготовка,  

поддържане на запаси и мощности    

1030 Текущ ремонт 10 000 10 007 +7 

     

322 Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии    

1030 Текущ ремонт 10 000 9 999 -1 

 

II. Корекция в приходната и в разходната част на бюджета на Община Мизия 

в държавни и в местни дейности за 2021 г. 

Приходи 
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Местни Дейности 

ОБЩИНА МИЗИЯ 

     

Име на 

параграф 

Параграф Корекц

ия 

Уточне

н 

годише

н план 

било 

Уточнен 

годиш

ен 

план 

става 

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 

  

      

 1. Имуществени и др. данъци       

0103 патентен данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници 

+74 2 000 2 074 

1301 данък върху недвижими имоти +3 185 87 600 90 785 

1304 данък при придобиване на 

имущество по дарения и 

възмезден начин 

+634 70 000 70 634 

2000 Други данъци +5 0 5 

          

2. Неданъчни приходи       

2404 нетни приходи от продажби на 

услуги, стоки и продукция 

+4 745 29 100 33 845 

2406 приходи от наеми на земя +17 542 407 720 425 

262 

2702 за ползване на детски ясли и 

други по здравеопазването 

+438 2 000 2 438 

2704 за ползване на домашен 

социален патронаж и други 

общински социални услуги 

+8 139 22 700 30 839 

2705 за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, улични 

платна и др. 

+1 379 2 000 3 379 

2710 за технически услуги +13 064 20 000 33 064 

2717 за притежаване на куче +18 0 18 

2802 глоби, санкции, неустойки, 

наказателни лихви, обезщетения 

и начети 

+42 262 53 193 95 455 

2809 наказателни лихви за данъци, 

мита и осигурителни вноски 
+2 631 25 000 27 631 

3701 внесен ДДС (-) -2 510 -5 000 -7 510 

4100 Приходи от концесии +7 0 7 

         

IV.Временни безлихвени заеми       

7600 Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз 

(нето) 

-44 204 1 132 -43 072 

7833 Временни безлихвени заеми 

от/за сметки за чужди средства 

(нето)  

-3 025 0 -3 025 
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Общо  приходи от Местни Дейности за 

корекция: 

+44 384 717 445 761 

829 

 

Разходи 

Местни Дейности 

ОБЩИНА МИЗИЯ 

     

III. Функция Образование 

311 

Детски 

градини 

        

Разходи                                                                                                     

Име на параграф 

Парагра

ф 

Корекц

ия 

Уточнен 

годишен 

план било 

Уточнен 

годишен 

план става 

храна 1011 +14 691 15 000 29 691 

учебни и научно-изследователски 

разходи и книги за библиотеките 1014 +228 0 228 

материали 1015 +16 421 5 700 22 121 

вода, горива и енергия 1016 +6 954 36 300 43 254 

разходи за външни услуги 1020 -3 221 7 000 3 779 

командировки в страната 1051 -80 100 20 

Общо Разходи за местни дейности за 

корекция: +34 993 64 100 99 093 

          

VI. Жилищно строителство, 

благоустр., комунално стоп. и 

опазв. на околн. среда 

    

  

 

604 Осветление на улици и площади 

Разходи                                                                                                     

Име на параграф 

Парагра

ф 

Корекц

ия 

Уточнен 

годишен 

план било 

Уточнен 

годишен 

план става 

вода, горива и енергия 1016 +9 391 31 800 41 191 

Общо Разходи за местни дейности за 

корекция: +9 391 31 800 41 191 

 

III. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените по бюджета на 

Община Мизия за 2021 година. 

 

Решение 
№266 

І. Приема план – сметката за всяка дейност, включваща необходимите 
разходи за : 

-  Осигуряване на съдове   за съхраняване на битовите отпадъци - кофи 
за ТБО; 

- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждането им; 

- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 
и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено 
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ползване. 
 
ІІ.Определя основата, върху която се изчислява таксата за битови 

отпадъци, както и размера на промила за 2022 година. 
1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за 

жилищни имоти на предприятия във всички населени места на 

територията на община Мизия  -  пропорционално върху данъчната оценка 
на съответния имот в размер на 7 промила, в т.ч: 

- сметосъбиране и сметоизвозване -  2,5 промила 
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,0 

промила 
- чистота на територията за обществено ползване -  1,5 промил 
 
1.1. За собственици на имоти, които няма да се ползват през цялата 

година и за които е подадена декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ в общинска 
администрация до        31 Октомври на предходната година в общината по 
местонахождението на имота, се събира такса за: 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,0 
промила 

- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил 
 
1.2. За собственици на имоти, за които не е организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване от общината се събират такси за: 
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –3,0 

промила 
- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил 
 
2.За нежилищни имоти в регулация на ЮЛ и ЕТ, пропорционално върху 

по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите  в 
размер на 13,0 промила в т.число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване – 6,5 промила 
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,5 

промила 
- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила 
3. За имоти извън регулация на физически лица се събира такса 4,5 

промила в т.число: 
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,0 

промила 
- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил 
4.За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които не се предоставя 

услугата сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху по-
високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите в 
размер на 6,5 промила , в т. число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване -  0 промила 
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,5 

промила 
- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила. 
5. За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които се предоставя услуга 

сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху по-високата 
между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите в размер на 13,0 
промила , в т. число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване -  6,5 промила 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 3,5 
промила 

- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила. 
6. ЮЛ и ЕТ, които самостоятелно извършват услугата по сметосъбиране 

и сметоизвозване и имат сключен договор за депониране на битови 
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отпадъци, се освобождават от ТБО.  
 

ІІІ. Разликата от 192 487,77 лв. /при 100% събираемост/ или 232 
421,87 лв. /при 85% събираемост/, представляваща невъзстановения 
размер на пълните разходи на общината по предоставянето на 
услугата за ТБО, да е за сметка на други общински неданъчни 

приходи съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ. 
 

ІV. ОбС Мизия дава съгласие Кметът на Общината, в рамките на 
одобрените с план-сметката разходи, да извършва целесъобразни 
промени в различните видове разходи по дейностите за поддържане 
на чистота, в зависимост от постъпленията на приходите от такса 

битови отпадъци и от извършените разходи. 
 

V. ОбС Мизия възлага на кмета на Общината да заложи в бюджета на 
Община Мизия за 2022 г. разходи, съобразно одобрената план-сметка. 

 
VІ. Приема протокол от проведено обществено обсъждане. 

Решение 
№267 

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: 

ПИ с индентиф. №11853.122.2, НТП „Лозе“, вид територия: 
Земеделска, с площ 11 650,00 кв.м., категория на земята 6, местност 
„Лозята“, номер по предходен план – КВС:122002, с АОС№256/19.03.2002г., 
адекватна на състоянието му и пазарни условия на стойност  7 220,00 лв. 
/седем хиляди двеста и двадесет лева/. 
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия определя 
пазарни цени за продажба на имота и възлага на кмета на общината, на 
основание чл.35, ал.1 от ЗОС, да открие процедура за продажба на имота, 
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна 
цена – пазарната оценка.  

Решение 
№268 

ПРИЕМА План за работата на Общински съвет - Мизия през 2022 г., заедно 
с приложенията към него: 
-Календарен график за провеждане заседанията на Общинския съвет през 
2022г. /приложение №1/; 
-Календарен график за провеждане заседанията на постоянните комисии 

през 2022г. /приложение №2/; 
- Календарен график за провеждане на заседанията на Председателския 
съвет за 2022 г. /приложение № 3/ 

 


