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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 

№ 32/20.01.2022 г. 

 

       Днес, 20.01.2022 г./четвъртък/ от 10:00 ч.,  на основание чл. 23, ал. 
4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация се проведе редовно 
заседание на Общински съвет, Мизия в Малката зала на Читалище 

„Просвета -   1915„ – гр. Мизия. 
       В заседанието взеха участие 13 (тринадесет) общински съветници. 

Участваха още: г-жа Валя Берчева – кмет на община Мизия, г-н Цветан 
Василев – зам. кмет на община Мизия, г-жа Десислава Лехчевска – 
секретар на община Мизия, г-жа Цветелина Димитрова – кметски 

наместник на кметство Войводово и  представители на общинската 
администрация. 

След проверка на кворума, определен на 7 общински съветници 

заседанието беше открито и ръководено от г-жа Татяна Спасова – 
Председател на Общински съвет, Мизия. 

Г-жа Спасова  предложи  следния  дневния ред:  

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Вх. № 538/13.01.2022 г., докладна, относно Отказ за покупка на 

сграда, собственост на физическо лице с ОПС върху общински имот в 
с. Крушовица, община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

3. Вх. № 539/13.01.2022 г., докладна, относно Приемане на Програма 
за управление на отпадъците в Община Мизия с период на действие 

2021 – 2028 г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

Programa_waste-Management_Mizia-11.2021.pdf (obshtinamizia.com) 

4. Вх. № 540/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени 
по давност публични общински вземания на юридически лица с 
прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни 

данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия.  
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

5. Вх. № 541/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени 
по давност публични общински вземания на юридически лица с 
прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни 

данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

mailto:е-mail:%20obsavet_miziq@abv.bg
https://www.obshtinamizia.com/wp-content/uploads/2022/01/Programa_waste-Management_Mizia-11.2021.pdf
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Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

6. Вх. № 542/14.01.2022 г., докладна, относно Прилагане 
разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на 

Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ /План за регулация и 
застрояване/ за ПИ 43774.78.1, площ 20 242 м2 с НТП „Нива“, VI 
категория, местност „Припека“ в землището на с. Липница, за 

промяна предназначението на имота в зона Пч. – отреждане „За 
Производствено складови и животновъдни обекти“. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“  

7. Разни 
Гласували : 13 общински съветници 

За: 13 
Против: 0 
Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

Заседанието протече при така гласувания дневен ред. 
По т.1 Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. 

В залата не присъстват граждани и към настоящия момент няма 
постъпили питания на ел. поща на ОбС Мизия. 

 
По т. 2 Вх. № 538/13.01.2022 г., докладна, относно Отказ за покупка 
на сграда, собственост на физическо лице с ОПС върху общински имот в 

с. Крушовица, община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по 
финанси, бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и 

жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, 
европейски програми и проекти, която даде своето положително 
становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 269 

      от 20.01.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, 

с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 33 и чл. 66 от Закона за 

собствеността 
РЕШИ: 

Отказва покупката на следните сгради: Масивна друг вид сграда за 
обитаване с площ 65,00 кв.м, Масивна хангар, депо, гараж с площ 32,00 

кв.м, Масивна друг вид сграда за обитаване с площ 45,00 кв.м, Масивна 
селскостопанска сграда с площ 39,00 кв.м., Паянтова селскостопанска 

сграда с площ 29,00 кв.м., Паянтова селскостопанска сграда с площ 
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15,00 кв.м., построени с отстъпено право на строеж в следния общински 
имот: 

УПИ Х, с площ 775,00 кв.м, с кад. №501.821, кв.79, по плана на с. 

Крушовица, с административен адрес: ул. „Стефан Караджа“ №18, 
при предложената цена за изкупуване 5000,00 /пет хиляди/ лева, 

от съсобствениците Добринка Илиева Иванова, Цонко Иванов Цонов и 

Огнян Иванов Цонов. 
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 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова 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. № 539/13.01.2022 г., докладна, относно Приемане на 
Програма за управление на отпадъците в Община Мизия с период на 
действие 2021 – 2028 г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

Докладната записка е разглеждана във II Постоянна комисия по 
обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, 

аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт и в IV 
Постоянна комисия по законност и законосъобразност на актовете на 

общински съвет, актовете на кмета на Общината, етика и жалби, молби 
на граждани. 
Общинският съветник Игнат Николов зададе въпроси: 

От кого са изготвени експертните справки? Програмата е много 
амбициозна, ще се справим ли да я изпълним? 

Невена Йорданова – еколог на община Мизия - Програмата е изготвена 
от експертна работна група, сформирана от външни експерти и 
служители от общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ № 270 

      от 20.01.2022 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците в 

Община Мизия с  период на действие 2021 – 2028 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 



4 
 

На основание: Чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на 

отпадъците  

РЕШИ: 

Приема Програма за управление на отпадъците в Община Мизия с 
период на действие 2021 – 2028 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Програма за управление на отпадъците в 
Община Мизия с период на действие 2021 – 2028 г. 

 
Гласували: 13 общински съветници  
За: 13 

Против: 0 
Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 4 Вх. № 540/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на 

погасени по давност публични общински вземания на юридически лица 
с прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни 
данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия.  

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по 

финанси, бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и 
жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, 
европейски програми и проекти, която даде своето положително 

становище.  
 

РЕШЕНИЕ № 271 

      от 20.01.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отписване на погасени по давност публични общински 

вземания на юридически лица с прекратена търговска дейност със 

заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска 

администрация – гр. Мизия    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

                                         РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет 

Мизия дава разрешение на Общинска администрация – гр. Мизия да 
отпише по давност на основание чл. 4, ал. 1 във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 
4 и ал. 5 от ЗМДТ, във вр. с чл. 166, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл. 173, ал. 

2, във вр. с чл. 171, ал. 2 от ДОПК публичните общински задължения на 
дружествата „Млечна промишленост – Враца“ АД с ЕИК: 816089407 и 

„УСПЕХ“ ТПЗТК с ЕИК: 816015196“ в общ размер на 1695.82 лева. 
 

Гласували поименно : 13 общински съветници  
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За:13  
Против: 0 
Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова 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. 5 Вх. № 541/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на 

погасени по давност публични общински вземания на юридически лица 
с прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни 

данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по 
финанси, бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и 

жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, 
европейски програми и проекти, която даде своето положително 

становище.  
 

РЕШЕНИЕ № 272 

      от 20.01.2022 г. 
ОТНОСНО:  Отписване на непогасени по давност публични общински 

вземания на юридически лица с прекратена търговска дейност със 

заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска 

администрация – гр. Мизия    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет 
Мизия дава разрешение на Общинска администрация – гр. Мизия да 

отпише по давност на основание чл. 4, ал. 1, във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 
4 и ал. 5 от ЗМДТ, във вр. с чл. 166, ал. 1 от ДОПК публичните общински 

задължения на дружествата „АЛЕКС-СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК: 106618990, 
„ДАЛ“ ООД с ЕИК: 831320294 и „Завод за хартия“ АД в общ размер на 
57 734.78 лева. 
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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 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова 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. № 542/14.01.2022 г., докладна, относно Прилагане 
разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на 

Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ /План за регулация и 
застрояване/ за ПИ 43774.78.1, площ 20 242 м2 с НТП „Нива“, VI 
категория, местност „Припека“ в землището на с. Липница, за промяна 

предназначението на имота в зона Пч. – отреждане „За Производствено 
складови и животновъдни обекти“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“  

Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по 
финанси, бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и 
жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, 

европейски програми и проекти, която даде своето положително 
становище.  

 
РЕШЕНИЕ №  273 

      от 20.01.2022 г. 
   

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за 

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ 

(план за регулация и застрояване) за П.И. 43774.78.1, площ 20 242 м2 

с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ землището на с. 

Липница, за промяна предназначението на имота в зона Пч. - 

отреждане  „За Производствено складови и животновъдни обекти“. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 
1. Във връзка с разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - Мизия разрешава 
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изработването на Проекта за ПУП – ПРЗ  за П.И. 43774.78.1, площ 
20 242 м2 с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ 
землището на с. Липница, за промяна предназначението на имота в 
зона Пч. - отреждане  „Производствено складови и животновъдни 
обекти“, предвид инвестиционните намерения на собственика. 

 

2. Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи с 
обявление, което се поставя на определените за това места в 

сградата на общината, района или кметството, както и на други 
подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 

публикуват на интернет страницата на общината.  
 
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 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова 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. 7 Разни 

 
Трифон Тодоров зададе въпрос относно концесията за земи в с. 

Софрониево и дали е заплатена сумата. Виолета Никифорова – 
юрисконсулт на община Мизия даде подробна информация, относно 
прекратяването на договора за концесия и задължения, като поясни че 

за прекратяването на договора не се изисква решение на Общински 
съвет Мизия. Г-жа Берчева – кмет на община Мизия заяви, че е 

сформирана комисия, относно тези земи и какво да се предприеме с тях 
и председател на тази комисия е кмет на кметство Софрониево – г-жа 
Демира Димитрова. Предложи г-н Тодоров да участва в комисията. 

Въпрос от г-н Тодоров – След подмяна на тръбопровода по улица „Г. 
Димитров“ не са изравнени тревните площи? – Това е отговорност на 
ВиК Враца. 

„Как стои въпроса с поставянето на легналите полицаи?“ –  
Г-жа Берчева – Това е републикански път и нямаме опция и не мога да 

влияя. Сигнализирала съм неколкократно АПИ. 
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Цветанка Дамянова сигнализира за счупена част от спортно 
съоръжение на новата площадка в с. Крушовица и помоли да се вземат 
адекватни мерки. 

Г-жа Дамянова сподели, че Читалището в с. Крушовица има спечелен 
проект, но има нужда от технически екип и ресурс от общината за 
поставяне на спортен уред. 

Г-жа Берчева каза, че ще получи съдействие. 
Иван Даков помоли да се дадат отговори, относно отоплението  на 

Здравен дом в с. Липница и поща. 
Предвижда ли се икономия от улично осветление? 
Защо безработните хора от Крушовица нямат осигурен транспорт до 

Бюро по труда за полагане на подписи? 
Г-жа Берчева отговори, че Бюрото по труда има такава политика и 

изнесените приемни в с. Липница и с. Крушовица са отпаднали, очаква 
се да отпадне и в с. Софрониево. 
Галя Ангелова – „Покривът на читалището в с. Софрониево тече.“ 

Г-жа Берчева – Ще има обследване на сгради. Състоянието на покрива е 
сериозно.  
Лидия Костова: Нека общината да направи оглед на спортните 

съоръжения в Детска градина „Незабравка“ – гр. Мизия и ако е 
възможно да се подменят.  

 
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Татяна Спасова закри 
заседанието в 11:45 часа. 
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