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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 

№ 34/24.02.2022г. 

 

Днес, 24.02.2022г./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 залата присъстват 12 (дванадесет) общински съветници. Отсъства 
г- н Трифон Тодоров.  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 Виолета 
Никифорова – юрисконсулт на община Мизия, г-н Илия Илиевски - кмет 

на кметство Крушовица, г-жа Цветелина Димитрова – кметски 
наместник на кметство Войводово и  представители на общинска 

администрация. 
След проверка на кворума, заседанието беше открито и 

ръководено от г-жа Татяна Спасова –  председател на Общински съвет, 

Мизия. 
Заседанието протече при така гласувания дневен ред: 

 
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Вх. № 574/18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на 

извършени от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции/активи/ във ВиК 
инфраструктура и предаване управлението им на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК“ ООД – Враца. 
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за 

кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 

Докладва Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“ 

3. Вх. № 567/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка на 

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

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

4. Вх. № 569/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка на 

сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот 
в с. Крушовица, общ.Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

5. Вх. № 572 / 17.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под наем на 
помещения – общинска собственост за здравни дейности. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за 

кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

6. Вх. № 568/16.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под наем на 

имот публична общинска собственост – помещение от 21,20 кв.м. в 
автоспирка - гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва:  Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на 

територията“  

7. Вх. № 565/ 16.02.2022г., докладна, относно Промяна характера на 

собствеността от публична в частна за имот в землището на гр. 
Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 

8. Вх. № 566/16.02.2022г., докладна, относно Промяна характера на 
собствеността от публична в частна за имот в землището на с. 

Липница. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 

9. Вх. № 571/17.02.2022г., докладна, относно Предоставяне на 

общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи 
пасищни животни. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 

10. Вх. № 570/16.02.2022г., докладна, относно Отчет за изпълнение 
на дейностите по годишна програма на ЦПЛР за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Емилия Киновска – Директор на ЦПЛР 

11. Вх. № 555/04.02.2022г., докладна, относно Приемане на отчет за 
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2021г. 
Докладна от Цветан Василев – Зам. - кмет на община Мизия и 

Председател на МКБППМН 

Докладва: Ивка Пъшева – Секретар  на МКБППМН 

12. Вх. № 564/16.02.2022 г., предложение, относно Приемане Отчет 

за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за 
периода 01.07.2021година до 31.12.2021година. 
Предложение от Татяна Спасова – Председател на Общински 

съвет Мизия 

Докладва: Татяна Спасова – Председател на Общински съвет 

Мизия 
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13. Вх. № 573 / 18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на Отчет 

за изпълнение на дейностите на Общинска администрация – Мизия за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за 

кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 

Докладва Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

Отчет на Валя Берчева – Кмет на Община Мизия за периода м. януари 

2021г. – м. декември 2021г. – Община Мизия (obshtinamizia.com) 

14. Разни 
14.1 Информация за щатното разписание на общинска 

администрация Мизия към февруари 2022 г. 

 
Гласували : 12 общински съветници 
За: 12 

Против: 0 
Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 

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. № 574/18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на 
извършени от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции/активи/ във ВиК 

инфраструктура и предаване управлението им на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ООД – Враца. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за кмет 
съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 

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 дава своето положително становище. 
На заседанието на комисията г-н Даков предложи да се осъществи 

среща между ръководство на ВиК – Враца, общински съветници и 
общинско ръководство. 

РЕШЕНИЕ № 278 

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на извършени от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции 

/активи/ във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
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На основание: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 
РЕШИ: 

Одобрява и приема осъществените през 2021г. от ВиК Оператора 
инвестиции във ВиК системи и съоръжения /ПОС/, съгласно 
Приложение №1, неразделна част от Протокол от 14.02.2022 г. на 

комисия, сформирана със № РД.18-АВиК-1/22.03.2021г. на Областният 
управител на област Враца. Придобитите инвестиции /активи/ следва 
да преминат в управление на АВиК – Враца, след което да бъдат 

предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация  на „ВиК“ ООД 
– Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от 

Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за 
водите. 
 

Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т.3 Вх. № 567/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка 

на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот 
в гр. Мизия, общ. 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 дава своето положително становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 279  

      от 24.02.2022 г. 
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ОТНОСНО: Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, 

с ОПС върху общински имот в гр. Мизия, 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 следната сграда: Павилион-сграда за 

търговия, с кад. №501.2692.2 и площ 42,00 кв. м, построена с отстъпено 

право на строеж в общински имот с кад. №501.1692, кв.24, с площ 

1000,00 кв. м, по плана на гр. Мизия, с административен адрес: ул. 

„Сергей Румянцев“ №26, при предложената цена за изкупуване 25 

000,00 /двадесет и пет хиляди/ лева, от съсобственика Пепи Георгиев 

Велчев. 

 
Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т.4 Вх. № 569/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка 
на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот 

в с. Крушовица, общ. 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 дава своето положително становище. 

 

РЕШЕНИЕ №  280 
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      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отказ за покупка на сгради, 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 76,00 кв.м, Масивна друг вид сграда за обитаване с 
площ 28,00 кв.м, Паянтова селскостопанска сграда с площ 46,00 кв.м., 
построени с отстъпено право на строеж в следния общински имот: 

УПИ II, с площ 728,00 кв. м, с кад. №501.774,  кв.38, по плана на с. 
Крушовица, с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър“ №1, 

при предложената цена за изкупуване 4000,00 /четири хиляди/ 
лева, от съсобствениците Мая Карамфилова Папаниколау и Веселка 
Карамфилова Иванова. 

 
Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 5. Вх. № 572/ 17.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под 
наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за кмет 
съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 
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 и III Постоянна комисия по образование, култура, 
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здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и 

туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с 
гражданското общество, които дават своето положително становище. 

Г-н Илия Илиевски – кмет на кметство Крушовица, зададе въпроси, 
относно внесена от него докладна записка за лошо състояние и спешна 
необходимост от ремонт на Здравен дом в с.Крушовица. Г-н Даков 

поясни, че е била сформирана комисия и са констатирани всички 
проблеми. Г-жа Берчева – кмет на община Мизия увери присъстващите, 
че този обект ще бъде заложен в капиталовата програма за тази година. 

РЕШЕНИЕ № 281  

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем  на помещения – общинска собственост 

за здравни дейности 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС 

 
РЕШИ: 

Дава съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс за 

здравни дейности, при месечен наем определен по реда на тарифата за 
определяне на базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско 
имущество, към Наредба №5 на Общински съвет – Мизия, за срок от 5 

години на следното общинско помещение – частна общинска 
собственост: 

• Стоматологичен кабинет №1 с площ 21,25кв.м, находящ се на І-ви 
етаж в Здравен дом, УПИ ХХІV, кв.55, гр. Мизия, с наемател 
„АИППИМПДМ К&M ДЕНТ Д-р Ивалина Ст. Кунчева-Милова“ ЕООД, с 

управител Д-р Ивалина Ст. Кунчева-Милова, за здравни дейности.  
2. Възлага на Кмета на Община Мизия да сключи договор за 

отдаване под наем на описаният в т.1 обект.    
                                 
Гласували поименно:12 общински съветници  

За:12  
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  
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12 Трифон Тодоров отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 6 Вх. № 568/16.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под 
наем на имот публична общинска собственост – помещение от 21,20 

кв.м. в автоспирка - гр. 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 дава своето положително становище. 
 

РЕШЕНИЕ № 282  

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост 

– помещение от 21,20 кв.м. в автоспирка - гр. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.7 от 
ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинската собственост на ОбС – Мизия 
 

РЕШИ: 

Дава съгласието си да бъде отдадено под наем помещение с площ 
21,20 кв.м, находящо се в Масивна сграда - автоспирка /с площ от 
50,00 кв.м./ - публична общинска собственост, находяща се в кв. 24, в 

имот с кад. №501.1692 по плана на гр. Мизия, за търговски цели, чрез 
публичен търг с явно наддаване при условията на Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на 
Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години. 

 

Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 
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9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За  

12 Трифон Тодоров отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т.7 Вх. № 565/ 16.02.2022г., докладна, относно Промяна 

характера на собствеността от публична в частна за имот в землището 

на гр. Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 
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 II Постоянна комисия по обществен ред и 
сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 
екология, земеделие, гори и транспорт. 

 

РЕШЕНИЕ № 283  

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 

за имот в землището на гр. Мизия 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.2, 
ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинската собственост на ОбС-Мизия   
 

РЕШИ:    

1.Обявява собствеността на поземлен имот с идентификатор 
48043.195.9 /стар номер по КВС 195007/, с площ 21 634кв.м, НТП « 

Депо за битови отпадъци /сметище/»,  4 катег., местността „Зад Ушите“, 
землище гр. Мизия, актуван с акт за публична общинска собственост 
№2470 от 18.01.2022г., от публична в  частна общинска собственост 

предвид следните 
МОТИВИ: 

 

В чл.25, ал. 1 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските 
земи /ЗСПЗЗ/ се визира, че публична общинска собственост са 

пасищата и мерите. Останалите земеделски имоти от ОПФ, извън мерите 
и пасищата са частна общинска собственост, освен ако не попадат в 
защитени територии. Тъй като имотът е с НТП « Депо за битови 

отпадъци /сметище/», и не попада в защитени територии /видно от 
писмо с рег. № БРЗТ-81(1)/18.02.2020г. от РИОСВ-Враца/, може да се 

смени собствеността  в частна общинска собственост.  
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Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които 
са престанали да имат предназначението по    чл. 3, ал. 2 /за изпълнение 

функциите на органите на местното самоуправление и местната 
администрация или за трайно задоволяване на обществени потребности 
от местно значение/ и съгласно чл.2, ал.4 от Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, се 
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост с 
решение. 

 
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички 

последващи законови действия. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:   

1.Копие от АОС – 1бр.; 
         2.Копие от Скица – 1бр.; 

3. Копие от писмо, с рег. № БРЗТ-81(1)/18.02.2020г. от РИОСВ-
Враца. 
 

Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  
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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 8 Вх. № 566/16.02.2022г., докладна, относно Промяна 

характера на собствеността от публична в частна за имот в землището 
на с. Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 
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 II Постоянна комисия по обществен ред и 

сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 
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екология, земеделие, гори и транспорт, които дават своето положително 

становище. 
 

РЕШЕНИЕ №284   

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 

за имот в землището на с.Липница 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание:  Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.2, 

ал.4 от Наредба №5 на ОбС-Мизия  за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинската собственост 

 

РЕШИ: 

 1.Обявява собствеността на поземлен имот с идентификатор 43774.78.3 

/стар номер по КВС 078003/, с площ 2 399 кв.м, НТП «Друг вид 

земеделска земя», 6 катег., местността „Припека“, землище с. Липница, 

актуван с акт за публична общинска собственост №2471 от 18.01.2022г., 

от публична в  частна общинска собственост, предвид следните 

МОТИВИ: 

 В чл.25, ал. 1 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/ се визира, че публична общинска собственост са 
пасищата и мерите. Останалите земеделски имоти от ОПФ, извън мерите 

и пасищата са частна общинска собственост, освен ако не попадат в 
защитени територии. Тъй като имотът е с НТП «Друг вид земеделска 
земя» и не попада в защитени територии /видно от писмо с рег. № БРЗТ-

702(1)/22.11.2021г. от РИОСВ-Враца/, може да се смени собствеността  
в частна общинска собственост.  

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които 
са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 /за изпълнение 

функциите на органите на местното самоуправление и местната 
администрация или за трайно задоволяване на обществени потребности 
от местно значение/ и съгласно чл.2, ал.4 от Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, се 
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост с 

решение. 
 

2.Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи 

законови действия. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:   

1.Копие от АОС – 1бр.; 

         2.Копие от Скица – 1бр.; 
3. Копие от писмо, с рег. № БРЗТ-702(1)/22.11.2021г. от РИОСВ-

Враца. 
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Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 9 Вх. № 571/17.02.2022г., докладна, относно Предоставяне на 
общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи 
пасищни животни. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва:  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“ 
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, която дава 

своето положително становище. 
 
                                      РЕШЕНИЕ № 285 

от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на 

животновъди, отглеждащи пасищни животни 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал.1-5 и във връзка 
с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
 

РЕШИ: 

1.Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и 

ливадите за общо и за индивидуално ползване по землища, в Община 
Мизия, съгласно приложение №1. 

2.Определя правила, за ползване на общинските пасища, мери и 

ливади -  приложение №2; 
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3.Приема годишен план за паша в землищата на населените места в 

Община Мизия за 2022г., съгласно приложение №3. 
4.Дава съгласие за предоставяне и актуализиране на ползването на 

мери,  пасища и ливади от ОПФ на територията на Община Мизия за 
общо и индивидуално ползване.  

5.Определя задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите - приложение №4. 
           

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1.Списък за парцелите на общинските мери, пасища и ливади по 
землища; 

2.Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади; 
3.Годишен план за паша по землища в община Мизия;  

4.Задължения  на общината и ползвателите за  подържането на мерите, 
пасищата и ливадите 
5.Списък с данни за земеделските стопани, собственици/ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  и 

отглежданите от тях животни /Официална справка  от БАБХ/; 
6.Карти по землища за ползването на мерите, пасищата и ливадите – 6 
бр. 

 
Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12  

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 отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т.10 Вх. № 570/16.02.2022г., докладна, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите по годишна програма на ЦПЛР за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Емилия Киновска – Директор на ЦПЛР 
Докладната записка е разглеждана в III Постоянна комисия по 

образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки 
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дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките 

права, връзки с гражданското общество. 
Общинските съветници Галя Ангелова и Сашка Началнишка поздравиха 

директора на ЦПЛР за постигнатите високи резултати. 
 

РЕШЕНИЕ №286   

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите по годишна програма на 

ЦПЛР за 2021г. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

и местната администрация  
РЕШИ: 

Приема отчет за изпълнение на дейностите по годишна програма 

на Център за подкрепа за личностно развитие  - гр. Мизия за 2021г. 

Гласували:12 общински съветници  

За:12  

Против:0 
Въздържал се:0 

Предложението се приема. 

 

По т.11 Вх. № 555/04.02.2022г., докладна, относно Приемане на отчет 
за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2021г. 
Докладна от Цветан Василев – Зам. - кмет на община Мизия и 

Председател на МКБППМН 
Докладва: Докладва: Ивка Пъшева – Секретар  на МКБППМН 

Докладната записка е разглеждана в III Постоянна комисия по 
образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки 
дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките 

права, връзки с гражданското общество. 
 

РЕШЕНИЕ № 287  

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
за 2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 7, ал. 2 от 
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 
РЕШИ: 
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Приема годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към 
община Мизия за 2021г. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
към община Мизия за 2021г. 

 
Гласували :12 общински съветници  
За:12  

Против:0 
Въздържал се:0 

Предложението се приема. 

Към заседанието се присъедини г-н Трифон Тодоров и кворума се 

промени на 13 /тринадесет/ общински съветници. 

По т. 12 Вх. № 564/16.02.2022 г., предложение, относно Приемане 
Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за 

периода 01.07.2021година до 31.12.2021година. 
Предложение от Татяна Спасова – Председател на Общински съвет 

Мизия 
Докладва: Татяна Спасова – Председател на Общински съвет Мизия 
Докладната записка е разглеждана във всички постоянни комисии на 

ОбС Мизия, които дават своето положително становище. 
 

РЕШЕНИЕ № 288  

      от 24.02.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – 
Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2021година до 
31.12.2021година. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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 2019-2023г. 
 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите 
комисии за периода 01.07.2021година до 31.12.2021година, 

включително. 
 
Гласували:13 общински съветници  

За:13  
Против:0 

Въздържал се:0 
Предложението се приема. 
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По т.13 Вх. № 573 / 18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на 

Отчет за изпълнение на дейностите на Общинска администрация – 
Мизия за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за Кмет 
съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г. 
Докладва Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

Отчет на Валя Берчева – Кмет на Община Мизия за периода м. януари 
2021г. – м. декември 2021г. – Община Мизия (obshtinamizia.com) 
Докладната записка е разглеждана във всички постоянни комисии на 

ОбС Мизия, които дават своето положително становище. 
Отчетът на кмета на община Мизия бе представен под формата на 

мултимедийна презентация. Общински служители  изнесоха детайлно по 
своите ресори необходимата информация.  

Иван Даков заяви, че прави чест на кмета на общината това, че 

внася периодично информация, но е ще е добре и кметовете на кметства 
да внасят също информация за техните кметства. 

Ивета Цветанова обърна внимание на това, че двора на 
Гимназията в гр. Мизия е в много лошо състояние и е необходимо да се 
помисли по този въпрос. Засегна се проблема за недостатъчния човешки 

ресурс за поддръжка в селата и изоставени сгради, които се рушат – има 
ли възможност за продажба?! 

Игнат Николов – На какво се дължи ниската изравнителна 

субсидия за община Мизия и може ли да се повлияе на това да се 
промени?  

Берчева – Изпратили сме много писма до различни институции, 
след като получа отговор отвсякъде ще бъдете запознати.  

                                 РЕШЕНИЕ № 289 
      от 24.02.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите на 
Общинска администрация – Мизия за периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

 
РЕШИ: 

Приема отчет на Кмета на Община Мизия за изпълнение на дейностите 

на Общинска администрация – Мизия за периода от 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г. 

 
Гласували :13 общински съветници  
За:13  

Против:0 
Въздържал се:0 

Предложението се приема. 

https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.obshtinamizia.com/2022/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
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По т. 14 Разни 

14.1 Информация за щатното разписание на общинска администрация 
Мизия към февруари 2022 г. 

Г-н Даков предложи когато се гледат отчетите на кметовете на 
населените места да се направи корекция на възнагражденията на 

кметовете. 
Г-жа Дамянова предложи това да стане едновременно с внасянето на 
бюджета. 

Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия предложи да се 
сформира работна група от общински съветници и служители от общ. 

администрация, които да направят необходимите изменения по 
наредби, необходимостта от вдигане на купона за храна в училищата, 
заплащане за паркоместа, излезли автомобили от употреба и др. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:20 ч. 
 

 
 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА  

Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 


