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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 

№ 33/10.02.2022г. 

Днес, 10.02.2022г./четвъртък/ от 14:00 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, 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. № 551/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново 

обсъждане на Решение № 271 на Общински съвет - Мизия по 
Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със 

Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област 
Враца. 
Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия 

3. Вх. № 552/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново 
обсъждане на Решение № 272 на Общински съвет - Мизия по 
Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със 

Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област 
Враца. 

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия 
4. Вх. 553 / 03.02.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени 

по давност публични общински вземания на Община Мизия, 

представляващи задължения за местни данъци и такси на 
юридически лица с прекратена търговска дейност и заличени 
търговци от ТР и със заличени партиди в отдел „Местни данъци и 

такси“ към общинска администрация – гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет община Мизия 

Докладва Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 
5. Вх. № 550/ 03.02.2022 г., докладна, относно Изразяване на 

съгласие за прокопаване и полагане на тръбопровод под общински 

имот, находящ се в землището на с. Софрониево, във връзка с 
Инвестиционно предложение за напояване на зеленчукови градини. 
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Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“  

6. 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. № 551/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново 

обсъждане на Решение № 271 на Общински съвет - Мизия по Протокол 
№ 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със Заповед № 

ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област Враца. 
Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия 
Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС 

Мизия, които единодушно подкрепят отмяната на Решение № 271 по 
Протокол № 32 от 20.01.2022 г.  

 
РЕШЕНИЕ № 274 

      от 10.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане на Решение № 271 на Общински 

съвет – Мизия по Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022г., 

върнато със Заповед № ПО – 07-3/28.01.2022г. на Областен управител 

на Област Враца 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 
На основание: чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 45, ал. 9  от ЗМСМА, и чл.5, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинския съвет Мизия и Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на 
Областен управител на Област Враца. 

 

РЕШИ: 

 

Отменя свое Решение № 271 по Протокол №32 от 20.01.2022г. 

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

Въздържал се:0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 
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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. № 552/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново 

обсъждане на Решение № 272 на Общински съвет - Мизия по Протокол 
№ 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със Заповед № 
ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област Враца. 

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия 
Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС 

Мизия, които единодушно подкрепят отмяната на Решение № 272 по 
Протокол № 32 от 20.01.2022 г.  
 

РЕШЕНИЕ № 275 

      от 10.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане на Решение № 272 на Общински 
съвет - Мизия по Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022 

г., върнато със Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител 
на Област Враца. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

 

На основание: чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 45, ал. 9  от ЗМСМА, и чл.5, 
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинския съвет Мизия и Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на 
Областен управител на Област Враца. 

 

РЕШИ: 

 

Отменя свое Решение № 272 по Протокол № 32 от 20.01.2022г. 

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 
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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.4 Вх. 553 / 03.02.2022 г., докладна, относно Отписване на 
погасени по давност публични общински вземания на Община Мизия, 

представляващи задължения за местни данъци и такси на юридически 
лица с прекратена търговска дейност и заличени търговци от ТР и със 
заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към общинска 

администрация – гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет 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 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, които дават своето 
положително становище.  

 
РЕШЕНИЕ № 276 

      от 10.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отписване на погасени по давност публични общински 

вземания на Община Мизия, представляващи задължения за местни 

данъци и такси на юридически лица с прекратена търговска дейност и 

заличени търговци от ТР и със заличени партиди в отдел „Местни данъци 

и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

 
                                         РЕШИ: 

 
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 задължения за местни данъци и такси на 

юридически лица с прекратена търговска дейност и заличени търговци 
от ТР и със заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към 
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Общинска администрация – гр. Мизия на дружествата „Млечна 
промишленост – Враца“ АД с ЕИК: 816089407 и „УСПЕХ“ ТПЗТК с ЕИК: 

816015196“ в общ размер на 1695.82 лева, предвид следните  
 

МОТИВИ:  

 
Съгласно чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (ДОПК) с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 

януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се 

плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания 

независимо от спирането или прекъсването на давността освен в 

случаите, когато: задължението е отсрочено или разсрочено, вземането е 

предявено в производство по несъстоятелност, е образувано наказателно 

производство, от изхода на което зависи установяването или събирането 

на публичното задължение, изпълнението е спряно по искане на 

длъжника, е подадена жалба за разрешаване на спор по глава 

шестнадесета, раздел IIа.  

След извършена детайлна справка по отношение на задълженията 

на юридическите лица към Община Мизия, се установи, че следните 

юридически лица, които са с прекратена търговска дейност и са 

заличени търговци, видно от Търговския регистър, в следствие на което 

са и със заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към 

Общинска администрация – гр. Мизия: „Млечна промишленост – Враца“ 

АД с ЕИК: 816089407 и „УСПЕХ“ ТПЗТК с ЕИК: 816015196, имат 

непогасени задължения в общ размер на 1695.82 лева. 

Задължението на дружеството „Млечна промишленост – Враца“ АД 

е в размер на 223.66 лева, от които 83.71 лева – главница и 139.95 лева – 

лихви за периода от 2001 година до 2004 година. Абсолютната давност 

по чл. 171, ал. 2 от ДОПК е настъпила на 01.01.2015г. 

Задължението на дружеството „Успех“ ТПЗТК е в размер на 

1472.16 лева, от които 722.80 лева – главница и 749.36 лева – лихви за 

2004 година. Абсолютната давност по чл. 171, ал. 2 от ДОПК е настъпила 

на 01.01.2015г. 

 Отписването на горепосочените задължения се налага, поради 

това, че докато същите не бъдат отписани от системата на „Местни 

данъци и такси“, лихвите към тях се натрупват, задълженията се 

увеличават, а с това се завишават изкуствено справките, които 

общинска администрация изпраща към Министерството на финансите 

за просрочените задължения към Община Мизия и съответно на базата 

на тези справки и очакваните от Община Мизия приходи, се намалява 

изравнителната субсидия, която Община Мизия получава въз основа на 

тези данни.  
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Според чл. 173, ал. 1 от ДОПК отписване на публични вземания се 

извършва, когато вземанията са погасени по давност, както и в 

случаите, предвидени със закон. В ал. 2 от същата разпоредба е 

посочено, че вземанията се отписват служебно с изтичането на срока по 

чл. 171, ал. 2 от ДОПК. В хипотезата на отписване на задължения, 

задължението съществува, но по отношение на него не могат да се 

предприемат действия за принудително събиране. 

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. 5. Вх. № 550/ 03.02.2022 г., докладна, относно Изразяване на 
съгласие за прокопаване и полагане на тръбопровод под общински 

имот, находящ се в землището на с. Софрониево, във връзка с 
Инвестиционно предложение за напояване на зеленчукови градини. 

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, 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, които дават 
своето положително становище.  

 

РЕШЕНИЕ № 277  

      от 10.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО:  Изразяване на съгласие за прокопаване и полагане на 

тръбопровод под общински имот, находящ се в землището на с. 

Софрониево, във връзка с Инвестиционно предложение за напояване 
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на зеленчукови градини 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.3 от 

Наредбата за ползване на повърхностни води, и във връзка с чл. 192, 

ал.3 и чл. 193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ 

РЕШИ: 

Дава съгласие за прокопаване и полагане на тръбопровод под 

общински имот, находящ се в землището на с. Софрониево:   
- ПИ с идентиф. 68148.53.499,  НТП „За селскостопански, горски, 

ведомствен път“ площ 2137 кв. м, във връзка с инвестиционно 
намерение на „ВПС – Лилия сие Онцови” СД  - „Проект за напояване на 
зеленчукови градини с тръбно-ролкови поливни системи с крило/ферма 

в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“. 
 

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 Разни 
Няма постъпили въпроси за разглеждане 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14:20 ч. 
 

 
 
 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА /п/ 
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Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 
 


