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ОБЩИНСКИ СЪВЕТМИЗИЯ,  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 

 
 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, МИЗИЯ И НА НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ МАНДАТ 2019 - 2023 Г. 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 - 31.12.2021 г. 

1. Основание за изготвяне и внасяне на отчета. 

Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет, Мизия и на 
неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. е изготвен и 

се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в 
изпълнение на чл. 113, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА) за мандат 2019-2023 
г. 

Организацията и дейността на Общински съвет, Мизия се определят и 
осъществяват съгласно Конституцията на Република България, 

Европейската харта за местно самоуправление, ЗМСМА, действащото 
законодателство и ПОДОСНКВОА. 
Дейността на Общински съвет, Мизия е организирана в съответствие 

със законово определените правомощия на този орган на местната 
власт и определените приоритетни теми и въпроси в План за работа на 

Общински съвет, Мизия за периода юли 2021 г. - декември 2021 г., 
приет с Решение №159 по Протокол № 15 от 17.12.2020 г. 

2. Обща информация за Общински съвет, Мизия. 

Информация за състава на Общински съвет, Мизия,  мандат 2019 - 
2023 г. е публикувана на интернет страницата на община Мизия 

веднага след първото му заседание. 
Промени в състава 

След подадена оставка на 07.07.2021 г. от Момчил Йорданов - избран 
общински съветник от ПП„ГЕРБ”, със свое Решение №155 от 16.07.2021 
г. Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати пълномощията му и 

обяви за избран следващия в листата на П П  „ГЕРБ” Игнат Николов. На 
сесия проведена на 22.07.2021 г.Игнат Николов полага клетва като 

общински съветник. Със свои решения № 228 и 229  от 22.07.2021 г. 
ОбС извърши промяна в съставите на ПК ЗПКОНПИ, и Първа и 
Четвърта постоянни комисии, произтекла от горецитирания факт. 

 
3. Заседания на Общински съвет, Мизия и приети решения. 

3.1.  Законност на заседанията 

В отчетния период Общинският съвет е провел общо 7/седем/ 
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заседания. Седем от заседанията са проведениприсъствено, редовни 
заседания при спазване на всички разпоредени противоепидемични 

мерки във връзка с ограничаване разпространението на пандемията 
със заповеди на министъра на здравеопазването, инструкции и 
препоръки на Националния оперативен щаб, както и хигиенно-

санитарни изисквания и предписания на здравните органи. Няма 
проведени закрити заседания на Общинския съвет. 

 
На своите заседания Общинският съвет е гласувал общо 41/четиридесет 
и едно/ решения. Върнати решения от Областна администрация, гр. 

Враца  няма. 
За всяко заседание на Общинския съвет е изготвен протокол от 

служителяпо чл. 29а от ЗМСМА на Общинския съвет в посочения в 
ПОДОСНКВОА срок. Протоколите, общо 7/седем/, с всички гласувани 
решения на Общинския съвет са изпратени на кмета на общината, 

областния управител на област Враца и Районна прокуратура - Оряхово 
в посочения в ЗМСМА 7-дневен срок. 
Актовете на Общинския съвет са оповестени публично на интернет 

страницата на общината. 

3.2. По-важни решения на Общински съвет, Мизия. 

В изпълнение на своите контролни правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 24 от 
ЗМСМА Общинският съвет изслуша, прие, одобри, актуализира и 

остави без разглеждане: 

3.2.1. Общинският съвет прие: 

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

 1. Д-ст 898 "Други дейности на икономиката" 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                       +3 530,00 лв.                

 обект : „Електрическа триколка“ 
 Д-ст 122 "Общинска администрация" 
§§10-15„Материали”                               -3 530,00 лв. 

 
 Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на решенията на 
Общински съвет – Мизия, приети в периода м. януари 2021г.- м. юни 

2021г. 
 

 Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите 
комисии за периода 01.01.2021г. до 30.06.2021г. 
I. Уточненият годишен план на бюджета за 2020 година по прихода и 

разхода, по функции, дейности и параграфи, както следва: 
1. По прихода, в т.ч.:   9 863 179 лв. 
1.1 За делегирана от държавата дейности  4 441 366 лв. 

1.2.За местни дейности   5 421 813 лв. 
2. По разхода, в т. ч:    9 863 179 лв. 

2.1. За делегирана от държавата дейности 4 441 366 лв. 
2.2 За дофинансиране на делегирани от       държавата дейности със 
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собствени приходи    75 524 лв. 
2.3.За местни дейности    5 346 289 лв. 

ІІ. Отчетът за касово изпълнение на бюджета за 2020 година, както 
следва: 
1. По прихода,  в т. ч.:    7 376 951 лв. 

1.1. За делегирана от държавата дейности  4 089 870 лв. 
1.2. За местни дейности    3 287 081 лв. 

2. По разхода, в т. ч:     7 376 951 лв. 
2.1. За делегирана от държавата дейности  4 089 870 лв. 
2.2 За дофинансиране на делегирани от       държавата дейности със 

собствени  приходи  35 892 лв. 
2.3.За местни дейности    3 251 189 лв. 

III. Разчетът и отчета на поименния списък на капиталовите разходи за 
2020 година по обекти и източници на финансиранесъгласно 
Приложение №2; 

ІV. Отчетът за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз 
за 2020 г. ; 
V. Отчетът за изпълнение на сметките за чужди средства за 2020 г. ; 

VI. Отчетът за състоянието на общинския дълг за 2020 година съгласно 
Приложение №15; 

VII. Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., одитиран и 
заверен от Сметна палата, в т.ч.: 
-Консолидиран баланс и консолидиран отчет за приходите и разходите 

към 31.12.2020г.; 
-Консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 
средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.; 

VIII. Окончателен Одитен доклад №0100303621 на Сметна палата, 
съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен 

финансов отчет на Община Мизия за 2020 г. 
 
 Информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на 

сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 
година. 

 Прие корекция в бюджета на Община Мизия за 2021 г. в 
Делегирани държавни дейности и в Местни дейности, както следва: 

1.Разходна част Делегирани държавни дейности: 
Дейност 389 „Други дейности по образованието“ 
§§01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотн.                                                                        +29 469 лв. 
§§05-51 – Осигурителни вноски от работодатели за ДОО  +3 693 лв. 

§§05-60 – Здравно – осигурителни вноски от работодатели   +1 414лв. 
§§05-80 – Вноски за допълнително задължит.осигур.от работодатели                                               
+ 551 лв. 

§§10-16 – Вода, горива, енергия         -35 127 лв. 
2.Приходна част Местни дейности:   -35 127 лв. 
§§24-06 – приходи от наем на земя            -35 127 лв. 

Разходна част Местни дейности: 
Дейност 389 „Други дейности по образованието“ -35 127 лв. 

§§01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотн.                                                                                -29 469 лв. 
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§§05-51 – Осигурителни вноски от работодатели за ДОО      -3 693 лв. 
§§05-60 – Здравно – осигурителни вноски от работодатели    -1 414 лв. 

§§05-80 – Вноски за допълнително задължит.осигур.от работодатели                                                          
- 551 лв. 

 План за контрол и поддържане на площадките за игра на 
територията на Община Мизия. 

 Отчет за дейността на учебните и детски заведения през учебната 
2020/2021 год. 

 Прие 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 

266000 
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" 7 800  
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 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. 
 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 

 

 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. 

 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. 
 
 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
/ 

§52-00 „Придобиване на ДМА” 
"Бус за нуждите на "Домашен социален 

патронаж"  гр. Мизия" 

0 
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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" 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                     

Оборудване за кухненски блок в 
сградата на "Домашен социален 

патронаж" гр.Мизия 

20 000 

0 

Д-ст 604 „Осветление на улици и 

площади“ 
0 

18 659 
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§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
Реконструкция на улично осветлениев 

Община Мизия 
 

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. 
строителство, благоустр. и 

регионалното развитие“                                                                                                                            
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                             

Ремонт на площад в с.Софрониево - 
по ПМС №360/2020 г. 

393 374 

 
 

394 939 

Собствени средства: 0 1 299 
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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 299лв.                
 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. 

 
 Прие 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 1 500 800 -700 
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на общинския съвет 

     

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 

уточ

нен 
годи

шен 
план 
било 

уточнен 
годише

н 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 

Местни Дейности 

 

Им
е 
на 

па
раг

ра
ф 

Параграф Корекц
ия 

Уточнен 
годишен 
план 

било 

Уточнен 
годишен 
план 

става 
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I.Имуществени данъци и неданъчни 
приходи 

  

      

 1. Имуществени и др. данъци       

0103 патентен данък и данък върху 
таксиметров превоз на пътници 

+74 2000 2074 

1301 данък върху недвижими имоти +3185 87600 90785 

1304 данък при придобиване на 

имущество по дарения и 
възмезден начин 

+634 70000 70634 

2000 Други данъци +5 0 5 

          

2. Неданъчни приходи       

2404 нетни приходи от продажби на 
услуги, стоки и продукция 

+4745 29100 33845 

2406 приходи от наеми на земя +17542 407720 425262 

2702 за ползване на детски ясли и 
други по здравеопазването 

+438 2000 2438 

2704 за ползване на домашен 
социален патронаж и други 
общински социални услуги 

+8139 22700 30839 

2705 за ползване на пазари, тържища, 
панаири, тротоари, улични 

платна и др. 

+1379 2000 3379 

2710 за технически услуги +13064 20000 33064 

2717 за притежаване на куче +18 0 18 

2802 глоби, санкции, неустойки, 

наказателни лихви, обезщетения 
и начети 

+42262 53193 95455 

2809 наказателни лихви за данъци, 
мита и осигурителни вноски 

+2631 25000 27631 

3701 внесен ДДС (-) -2510 -5000 -7510 

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) 

-44204 1132 -43072 

7833 Временни безлихвени заеми 
от/за сметки за чужди средства 
(нето)  

-3025 0 -3025 

Общо  приходи от Местни Дейности за 
корекция: 

+44 384 717 445 761 829 

 

Разходи 

Местни Дейности 
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ОБЩИНА МИЗИЯ 

   

III. Функция Образование 

311 

Детски 
градини 

    

Разходи                                                                                                     
Име на параграф 

Параграф 
Корекци
я 

Уточнен 
годишен 
план 

било 

Уточнен 

годишен 
план става 

храна 1011 +14691 15000 29691 

учебни и научно-
изследователски разходи 
и книги за библиотеките 1014 +228 0 228 

материали 1015 +16421 5700 22121 

вода, горива и енергия 1016 +6954 36300 43254 

разходи за външни услуги 1020 -3221 7000 3779 

командировки в страната 1051 -80 100 20 

Общо Разходи за местни дейности за 
корекция: +34993 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 

Корекци
я 

Уточнен 

годишен 
план 
било 

Уточнен 
годишен 

план става 

вода, горива и енергия 1016 +9391 31800 41191 

Общо Разходи за местни дейности за 
корекция: +9391 31800 41191 

 

 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 

ползване. 
ІІ.Определя основата, върху която се изчислява таксата за битови 
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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 
сметосъбиранеи 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 
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и сметоизвозване и имат сключен договор за депониране на битови 
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. 
 
 План за работата на Общински съвет - Мизия през 2022 г., заедно 

с приложенията към него: 

-Календарен график за провеждане заседанията наОбщинския съвет 

през 2022г.; 

-Календарен график за провеждане заседанията на постоянните 

комисии през 2022г.; 

- Календарен графикза провеждане на заседанията на Председателския 
съвет за 2022 г. 
 

3.2.2. Общинският съвет даде съгласие, определи и одобри: 

 Даде съгласие да се открие процедура, за отдаване под наем на 
площ от  2,00 кв.м. на І-ви етаж в сградата на Общинска 
администрация – гр. Мизия, за срок от 5 години, за поставяне на кафе-

автомат, с начална тръжна цена 2,50 лв. за 1 кв.м. месечно (по 
тарифата за определяне на базисните наемни цени за отдаване под 
наем на общинско имущество по Наредба №5 на ОбС-Мизия), чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

 Даде съгласие да се проведе процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществен превоз на 
пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия  от 

общинската  транспортна схема от квотата на Община Мизия, както 
следва:От общинската  транспортна схема линията (изпълнява се в 

дните от понеделник до петък, включително): 
 Мизия-Войводово-Крушовица-Софрониево-Крушовица-Липница-
Крушовица-Войводово-Мизия, с часове на тръгване от гр. Мизия – 

7,30ч.,10,30ч. и 12,10ч.  
ІІ.  Общински съвет - Мизия определя срок на договора/ите с 
избрания/ните изпълнител/и от  1 (една) година. 

ІІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси и чл. 10, ал.1 от ЗОП, в 
процедурата могат да участват физически и юридически лица, 
регистрирани като търговци, както и техни обединения, които 
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притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 
територията на Република България или лиценз на Общността, и 

отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, 
Закона за обществените поръчки,  и приложимите подзаконови 
нормативни актове по тяхното прилагане. 

 Дадесъгласие за прокарване на тръбопровод през общински 
имоти, находящи се в землището на с. Софрониево: 

- ПИ с идентиф. 68148.206.906,  НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ площ 5734 кв. м; 
- ПИ с идентиф. 68148.53.422,  НТП „Напоителен канал“, площ 8151 кв. 

м, и преминаване през ПИ 68148.136.484,  НТП „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“, площ 2756 кв. м, на тръбно-ролковите 

системи/машини, 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“. 
 

 Даде съгласие за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Отец 

Паисий“ с. Софрониево - 7 броя маломерни паралелки с брой ученици 

под минималния брой, както следва: 

Общ брой 

ученици в 

училището 

52 ученика 

50 – дневна 

форма и 

2- ИФО 

   

Клас/ 

паралелка 

Брой 

ученици 

 

Недостиг до 

минималния 

брой 

Разходен 

стандарт 

Изчислен 

минималният 

размер на 

необходимите 

допълнителни 

средства 

І 5 + 1 в ИФО 11 2123 лв. 
23353 лв. Х 20% 

=4670,60 лв. 

ІІ клас 5 11 2123 лв. 
23353 лв. Х 20% 

=4670,60 лв. 

ІІІ клас 7 9 2123 лв. 
19107 лв. Х 20% 

=3821,40 лв. 

IV клас 8 + 1 в ИФО 8 2123 лв. 

16984 лв. Х 20% 

=3396,80 лв. 

 

V клас 9 9 2123 лв. 
19107 лв. Х 20% 

=3821,40 лв. 

VІклас 9 9 2123 лв. 
19107 лв. Х 20% 

=3821,40 лв. 

VІІклас 7 11 2123 лв. 23353 лв. Х 20% 
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=4670,60 лв. 

  68 2123 лв. 
144364 лв. Х 20% 

=28 872,80 лв. 

 

Въпреки, че получават доход от наема на земята/наличие на собствени 

средства в размер на 44 999, 37 лв. /четиридесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки//, 

средствата може и да не стигнат за приключване на финансовата 

бюджетна година. Необходимо е да бъдат дофинансирани и от 

общината при нужда. 

Общински съвет – гр. Мизия, на основание на Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, чл. 68, ал. 4, т. 2  дава съгласие за формиране на 

маломерни паралелки и осигуряване на допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица 

извън определените по единни разходи стандарти, чрез дофинансиране 

на Делегирани от Държавата дейности със собствени средства във 

функция „Образование“ – дейност 322- Общообразоваелни училища със 

сумата от  19 107,00 лв./деветнадесет хиляди сто и седем лева/, както 

следва: 

1. Общински съвет – гр. Мизия дава съгласие за формиране на 

маломерни паралелки в ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево - 7 броя 

маломерни паралелки с брой ученици под минималния брой, както 

следва: 

 

Общ 

брой 

учениц

и в 

учили

щето 

52 

учени

ка 

50 – 

днев

на 

форм

а и 

2- 

ИФО 

     

Клас/ 

парале

лка 

Брой 

учени

ци 

 

Недости

г до 

минима

лния 

брой 

Разхо

ден 

станд

арт 

Изчислен 

минимал

ният 

размер 

на 

необходи

мите 

Източник 

на 

дофинанси

ране 

Предприет

и дейности 

за 

осигурява

не на 

допълните

лните 
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допълнит

елни 

средства 

средства 

І 

5 + 1 

в 

ИФО 

11 
2123 

лв. 

23353 лв. 

Х 20% 

=4670,60 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

ІІ клас 5 11 
2123 

лв. 

23353 лв. 

Х 20% 

=4670,60 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

ІІІ клас 7 9 
2123 

лв. 

19107 лв. 

Х 20% 

=3821,40 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

IV клас 

8 + 1 

в 

ИФО 

8 
2123 

лв. 

16984 лв. 

Х 20% 

=3396,80 

лв. 

 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

V клас 9 9 
2123 

лв. 

19107 лв. 

Х 20% 

=3821,40 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

VІклас 9 9 
2123 

лв. 

19107 лв. 

Х 20% 

=3821,40 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 
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Дофинасир

ане от 

общината 

VІІклас 7 11 
2123 

лв. 

23353 лв. 

Х 20% 

=4670,60 

лв. 

Наем от 

училищна 

земя 

Договор за 

наем на 

училищна 

земя 

Дофинасир

ане от 

общината 

  68 
2123 

лв. 

144364 

лв. Х 20% 

=28 

872,80 

лв. 

  

 
Въпреки, че получават доход от наема на земята/наличие на собствени 
средства в размер на 44 999, 37 лв. /четиридесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки//, 
средствата може и да не стигнат за приключване на финансовата 

бюджетна година. Необходимо е да бъдат дофинансирани и от 
общината при нужда. 

 

2. Общински съвет – гр. Мизия, на основание на Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, чл. 68, ал. 4, т. 2  дава съгласие за формиране 

на маломерни паралелки и осигуряване на допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица 

извън определените по единни разходи стандарти, чрез дофинансиране 

на Делегирани от Държавата дейности със собствени средства във 

функция „Образование“ – дейност 322- Общообразоваелни училища със 

сумата от  19 107,00 лв./деветнадесет хиляди сто и седем лева/, както 

следва: 

 
Общ брой 
ученици в 
училищет
о 

73 ученици 

– дневна 

форма 

 

- дневна 

форма 

   

Клас/ 
паралелка 

Брой 

ученици 

Недостиг до 
минималния 
брой 

Разходен 
стандар
т 

Изчислен    
минималният 
размер на 
необходимите 
допълнителни 
средства I клас 13 3 2123 лв. 
6369,00 лв. х 
20% = 1273,80 
лв. 

II клас 11 5 2123 лв. 
10615,00 лв. х 
20% = 
2123,00 лв. 
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III клас 6 10 2123 лв. 
21230,00 лв. х 
20% = 
4246,00 лв. 

IV клас 13 3 2123 лв. 
6369,00 лв. х 
20% = 
1273,80 лв. 

V клас 8 10 2123 лв. 
21230,00 лв. 
х 20% = 
4246,00 лв. 

VI клас 12 6 2123 лв. 
12738,00 лв. х 
20% = 2547,60 
лв. 

VII клас 10 8 2123 лв. 
16984,00 лв. х 
20% = 
3396,80 лв. 

   Общо: 19 107,00лв. 
 

 

 Даде съгласието си Община Мизия да бъде партньор на Община 

Козлодуй за кандидатстване с проектно предложение по програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“, по Процедура „Образование и грижи в ранна детска 

възраст“. 

 Бюджетната прогноза на Община Мизия за местните дейности за 

периода 2022-2024 г. 

 Даде 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/позиции
те 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 
средстват

а от 
целева 

субсидия 
за 
капиталов

и разходи,  
за 

позициите 
по  
к. 1 

Наименование, 

местонахождение 
на обектите за 
текущ ремонт, за 

които се предлага 
финансиране с 

трансформирана
та целева 
субсидия за 

капиталови 
разходи. №/дата 

на акта за 
публична 
общинска 

собственост за 
сградите 

Размер на 
средствата

, с които 
ще се 
финансира

т 
разходите 
за 

обектите 
по  

к. 3 

  1 2 3 4 

1. 
§ 00-98 "Резерв за 

непредвидени и 
15 000 

Текущ ремонт на 

2 групи в ДГ 
10 000 
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неотложни 
разходи" 

„Здравец“ 
с.Крушовица, Акт 

за ПОС 
№58/17.03.1999 

г., построена през 
1977 г. 

ОБЩО
: Х 15000 Х 10000 

Х Х 5.17% Х 3.45% 

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“ 

 ИЗРАЗИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за промяна  
предназначението на поземлен имот с идентификатор №48043.195.9,  с 
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. 
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. 
 Даде 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». 

 Дадесъгласие 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. 

 Одобри 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. 
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Враца, с АОС №534/29.05.2007г., адекватна на състоянието му и 
пазарни условия на стойност  2 100,00лв /две хиляди и сто лева/. 

 

 Одобри 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/. 

 

3.2.3. Общинският съвет упълномощи: 

 Г-жа Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия за 

представител на Община Мизия, която да участва  в извънредното 
неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия , обслужвана 

от ВиК ООД- Враца  с краен срок за представяне  на мандатите / 
решенията/ 31.08.2021 г. и я упълномощава да гласува по дневния ред 
на събранието, както следва: 

По т.1 - Приема решение за съгласуване на бизнес плана за развитието 
на дейността на„ Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца като 

ВиК оператор за регулаторен период 2022 – 2026 г. – за. 
По т.2 - Приема решение за съгласуване на Договор №76 от 27.05.2021 
г., сключен между  „ Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца и 

„ Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Монтана за възмездно 
доставяне на водни количества чрез водоснабдителни системи, 

използвани за предоставяне водоснабдителни услуги в различни 
обособени територии, съставен на основание чл. 5, ал.3 от наредба №4 
/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите 

и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.- за. 

3.2.4. Общинският съвет 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. 

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 отлицензиран  оценител на имоти, за  имота, посочен в 
т.1 - с цел неговата продажба. 
 

На основание чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, 
Общински съвет – Мизия актуализира Програмата за управление и 
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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. 

3.2.5. Общинският съвет отказа и отложи: 

 Отказа покупката на следните сгради: Масивна едноетажна 

жилищна сграда с площ 98 кв.м, Второстепенна сграда на един етаж с 
площ 42 кв.м, и Селскостопанска сграда  с площ 47 кв.м., построени с 
отстъпено право на строеж в общински имот УПИ ХХІV, кад. №501.804, 

с площ 827 кв.м, в кв. 79 по плана на с. Крушовица /по Удостоверение 
№131 от 26.12.1990г. от кметство с.Крушовица имотът е записан с площ 
750,00кв.м с ОПС на Тошко Николов Дамянов/, с администр. адрес: ул. 

„Васил Левски“ №1, с. Крушовица, при предложената цена за 
изкупуване 2500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, от Николай Тодоров 

Николов, наследник на Тошко Николов Дамянов. 
 Отказа 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. 

 Отказа покупката на Масивна едноетажна сграда, с кад. 

№501.1796,  със застроена площ 123,00кв.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. 

 
 Отложи  разглеждането на докладната записка за предоставяне 
на част от пазара в с. Крушовица за позициониране на преместваем 

обект за нуждите на охранителна фирма и възложи на кмета на 
общината да предложи алтернативен терен за осъществяване на  
фирмената им дейност. 

4. Контрол за законосъобразност на актовете на Общински 

съвет, Мизия. 

На основание чл. 32, ал.1 и 2 от Закона за администрацията, във връзка 

с чл. 45, ал.4 и 6 от ЗМСМА Областният управител на област Враца 
върна за ново обсъждане Решение № 226 по Протокол № 24 от 
проведено заседание на Общински съвет, гр. Мизия на 24.06.2021г. 
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В законоустановения 14 дневен срок със свое последващо Решение № 
227 по Протокол № 25 от 19.07.2021 г. ОбС Мизия оставя без 

разглеждане исканата промяна за отделяне на с. Софрониево от 
община  Мизия и присъединяването му към община Козлодуй, внесена с 
искане от Инициативен комитет с Вх. № 337/23.02.2021 г. за 

провеждане на местен референдум. 
 

5. Протестирани актове на Общински съвет, Мизия от 
Окръжна прокуратура - Враца пред Административен съд – Враца. 

В Общински съвет, гр. Мизия е постъпил Протест с Вх. № 1927/2021г. 

на Окръжна прокуратура, гр. Враца и наш Вх. № 499/29.10.2021 г. от 
Веселин Викторов Вътов – прокурор при Окръжна прокуратура, гр. 

Враца против разпоредбите на чл. 68, ал.1, в частта „подпомаган от 
Председателския съвет….“, чл. 74, ал. 3 в частта „ по решение на 
Председателския съвет ….“, чл.142, ал.1 в частта „…. Подпомаган от 

Председателския съвет…“ и ал. 2 изречение първо, както и 
разпоредбите на чл. 19, т.1, чл. 20, и чл. 21 от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мизия, приет с 
Решение № 20 по Протокол №4/20.12.2019 г. и изменен и допълнен с 

Решение № 146 по Протокол №  13/22.10.2020 г. от Общински съвет 
Мизия, с мотивите, че същите противоречат на материално – правни 
норми на нормативен акт от по- висок ранг – чл. 25, чл. 28а и чл. 29а от 

ЗМСМА. 
 

6. Постоянни комисии 

Към Общински съвет, Мизия има сформирани 4 /четири/ 

постоянни комисии. Първа и четвърта ПК се състоят от седем 
членове, от които един председател, един заместник-председател, 

един секретар и четирима членове. Втора и трета ПК се състоят от 
петима членове, от които един председател, един заместник-
председател, един секретар и двама членове. 

Със свое Решение № 228 по Протокол №26 от 22.07.2021 г. ОбС 
актуализира съставите на следните комисии: 

 Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска 

собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство 
на територията, европейски програми и проекти. 

1. Председател – Ивета Цветанова 
2. Зам.председател – Иван Даков 
3. Секретар – Галя Ангелова 

4. Йорданка Бадикова 
5. Цветанка Дамянова 
6. Игнат Николов 

7. Николай Иванов 
 Комисия по законност и законосъобразност на актовете на 

общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и 
жалби, молби на граждани. 
1. Председател – Игнат Николов 

2. Зам.председател – Николай Иванов 
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3. Секретар – Лидия Костова 
4. Пламен Герговски 

5. Йорданка Бадикова 
6. Иван Даков 
7. Трифон Тодоров 

 
С Решение № 229 по Протокол 26 от 22.07.2021 г. е извършена 

промяна в състава на ПК по ЗПКОНПИ като заменя Момчил 
Йорданов с Игнат Николов – председател.  

 

Всички заседания на постоянните комисии, общо 27 /двадесет и 
седем/ са проведени редовни, а 4 /четири/ от тях онлай, чрез 

видеоконферентна връзка в платформата ZOOM. 
 

 

7. Временни комисии 

За отчетния период няма сформирани временни комисии. 

8.  Взаимодействие с общинската администрация 

Представители на общинската администрация са участвали на 

заседанията на постоянните комисии и на заседания на Общинския 
съвет с цел по-добра информираност и аргументация на внесените в 
Общинския съвет предложения.  

№ Постоянна комисия 
Брой 

заседания 

1. 

 ПК по финанси, бюджет, данъчна 
политика, общинска собственост и жилищна 

политика, стопанска политика, устройство на 
територията, европейски програми и 
проекти. 

 

7 

2. 

 ПК  по обществен ред и сигурност, 

безопасност на движението, бедствия, аварии 
и катастрофи, екология, земеделие, гори и 

транспорт. 
 

7 

3. 

 ПК  по образование, култура, 
здравеопазване и социална политика, 
младежки дейности, спорт и туризъм, 

евроинтеграция и спазване на човешките 
права, връзки с гражданското общество. 

 

6 

4. 

 ПК по законност и законосъобразност 
на актовете на общински съвет, актовете на 

кмета на общината, етика и жалби, молби на 
граждани. 

 

7 

5. ПК по ЗПКОНПИ 0 
Общо 27 



24 
 

9.  Отсъствия на общинските съветници от заседанията на ОбС 
и от заседанията на ПК, независимо от причините - служебна 

ангажираност, временна неработоспособност, отсъствие от 
страната. 

 

 
 

От началото на мандат 2019 - 2023 г. Общински съвет, Мизия се 
ръководи от следните принципи: законност, самостоятелност, 
прозрачност, лоялност, публичност и обективност при приемане на 

своите решения. 
До края на мандата предстои изключително интензивна и целенасочена 

работата на Общинския съвет. Със своята висока отговорност и 
ангажираност общинските съветници проявяват гъвкавост и 
оперативност и успяват в почти всички случаи да формират обща 

позиция в интерес на гражданите от общината. 

 

ВНАСЯ: 

ТАТЯНА СПАСОВА 
Председател на Общински съвет, Мизия 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Отсъствия Отсъствия 
№ Общински съветник от 

заседания 
на ОбС 

от 

заседания 
на ПК 

1. Галя Ангелова 1 2 
2. Иван Даков - - 
3. Ивета Цветанова - - 
4. Игнат Николов 1 2 
5. Йорданка Бадикова - - 
6. Лидия Костова - - 
7. Николай Иванов 1 1 
8. Пламен Герговски - 1 
9. Сашка Началнишка - 2 
10. Соня Манасиева - - 
11. Татяна Спасова 1 - 
12. Трифон Тодоров 1 4 
13. Цветанка Дамянова - - 
    


