
Решения от №269до №273 

Протокол №32 от 20.01.2022г. 

Решение 

№269 

Отказва покупката на следните сгради: Масивна друг вид сграда за 

обитаване с площ 65,00 кв.м, Масивна хангар, депо, гараж с площ 32,00 

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

селскостопанска сграда с площ 39,00 кв.м., Паянтова селскостопанска 

сграда с площ 29,00 кв.м., Паянтова селскостопанска сграда с площ 15,00 

кв.м., построени с отстъпено право на строеж в следния общински имот: 

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

Крушовица, с административен адрес: ул. „Стефан Караджа“ №18, 

при предложената цена за изкупуване 5000,00 /пет хиляди/ лева, от 

съсобствениците Добринка Иванова, Цонко Цонов и Огнян Цонов. 

 

Решение 

№270 

ПриемаПрограма за управление на отпадъците в Община Мизия с период 

на действие 2021 – 2028 г. 

Решение 

№271 

Дава разрешение на Общинска администрация – гр. Мизия да отпише по 

давност на основание чл. 4, ал. 1 във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМДТ, във вр. с чл. 166, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл. 173, ал. 2, във вр. с чл. 

171, ал. 2 от ДОПК публичните общински задължения на дружествата 

„Млечна промишленост – Враца“ АД с ЕИК: 816089407 и „УСПЕХ“ ТПЗТК с 

ЕИК: 816015196“ в общ размер на 1695.82 лева. 

Решение 

№272 

Дава разрешение на Общинска администрация – гр. Мизия да отпише по 

давност на основание чл. 4, ал. 1, във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМДТ, във вр. с чл. 166, ал. 1 от ДОПК публичните общински задължения 

на дружествата „АЛЕКС-СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК: 106618990, „ДАЛ“ ООД с 

ЕИК: 831320294 и „Завод за хартия“ АД в общ размер на 57 734.78 лева. 

Решение 

№273 

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - Мизия разрешава 

изработването на Проекта за ПУП – ПРЗ  за П.И. 43774.78.1, площ 20 242 м2 
с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ землището на с. Липница, 
за промяна предназначението на имота в зона Пч. - отреждане  
„Производствено складови и животновъдни обекти“, предвид 
инвестиционните намерения на собственика. 
2. Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи с 
обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на 
общината, района или кметството, както и на други подходящи места в 
съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет 
страницата на общината.  

 


