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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.факс09161/21-38, е-mail: obsavet_miziq@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35/24.03.2022г. 

       Днес, 24.03.2022 г. 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 заседанието взеха участие 13 (тринадесет) общински съветници. 
       Отсъстващи: няма  
       В заседанието взеха участие 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 Демира 

Димитрова - кмет на кметство Софрониево, г-жа Цветелина Димитрова – 
кметски намесник на с. 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 Татяна Спасова предложи  следния проект за дневен ред: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. Предложение с Вх.№602/18.03.2022г., относно, Информация за 

оперативната обстановка по пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на община Мизия през 2021 г. 

Докладва: инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН гр. Оряхово 

3. Предложение с Вх.№603/18.03.2022г., относно Информация за 

дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година. 
Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово 

4. Докладна записка с Вх.№595/17.03.2022г., относно Приемане на 
Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г. 
в Община Мизия. 

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

5. Докладна записка с Вх.№594/17.03.2022г., относно Отстъпено 

право на строеж за построяване на търговски обект в кв.33 в гр. 
Мизия. 

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

6. Докладна записка с Вх. №592/17.03.2022г., относно Отказ за 

покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху 
общински имот в с. Сараево, община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
7. Докладна записка с Вх. №593/17.03.2022г., относно Отказ за 

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

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
8. Докладна записка с Вх.№596/17.03.2022г., относно Приемане на 

Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 

9. Докладна записка с Вх.№589/16.03.2022г., относно Изпълнение 

на влезли в сила изменения на Закона за корпоративното подоходно 
облагане с УКАЗ №65(обн.ДВ, бр.17 от 01.03.2022г.) § 8, с който е 
актуализиран Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния кодекс, касаещ Закона за управление на отпадъците. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“ 
10. Докладна записка с Вх.№ 597/17.03.2022г., относно  

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

изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План 
и Специализиран план – схема в границите на земеделски и 

урбанизирани територии на линеен обект за елементите на 
техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, 
относно инвестиционните намерения за изграждане на „Външна 
кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтачна централа 
до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, 
община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна 
централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, 
област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Владимир Младенов – гл. експерт „УТС“ 

11. Докладна записка с Вх.№599/18.03.2022г., относно Приемане 
на доклад за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 
в Община Мизия за 2021г. 

Докладна от Цветан Василев – Заместник -кмет на община 
Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-
104/18.03.2022 г. 

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 
12. Докладна записка с Вх.№600/18.03.2022г., относно Приемане 

на Общинска програма за закрила на детето 2022г. 
Докладна от Цветан Василев – Заместник -кмет на община 
Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-

104/18.03.2022 г. 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

13. Докладна записка с Вх.№598/18.03.2022г., относно Приемане 
на Общински план за младежта на община Мизия за 2022г. 
Докладна от Цветан Василев – Заместник -кмет на община 

Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-
104/18.03.2022 г. 
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Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“. 
14. Предложение с Вх.№584/10.03.2022г., относно Информация за 

състоянието, дейността и проблемите на Дом за стари хора „Баба 
Марта“ – с. Липница. 
Докладва: Генка Стоянова – Директор ДСХ „Баба Марта“ 

15. Предложение с Вх.№ 587/16.03.2022 г., относно Информация 
за дейността на кметство Войводово за 2021г. 
Докладва: Цветелина Димитрова – кметски наместник на с. 

Войводово 
16. Предложение с Вх.№ 588/16.03.2022г., относно Годишен отчет 

за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г. 
Докладва: Илия Илиевски – кмет на Кметство с.Крушовица 

17. Предложение с Вх.№605/18.03.2022г., относно Отчет за 

дейността на Кметство Софрониево за 2021г. 
Докладва: Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево 

18. Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация за 

дейността на Кметство Липница за 2021г. 

Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница 

19. Докладна записка с Вх.№586/15.03.2022г., относно Отчет за 

изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет 

Мизия приети през периода м.юни – м. декември 2021г.  

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия 
20. Разни 

 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

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 няма постъпили предложения и 

становища на ел.поща на ОбС –Мизия. 
По т.2 Предложение с Вх.№602/18.03.2022г., относно, Информация 

за оперативната обстановка по пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на община Мизия през 2021 г. 

Докладва: инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН гр. Оряхово 

Предложението е разглеждано във II Постоянна комисияпообществен 
ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и 
катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт и е допуснато до 

сесия. 
Инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН гр. Оряхово даде подробна 

информация за оперативната обстановка по пожарна безопасност и 

защита на населението на територията на община Мизия през 2021 г. 
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РЕШЕНИЕ № 290 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за оперативната обстановка по пожарна 
безопасност и защита на населението на територията на община Мизия 
през 2021 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  

                                              РЕШИ: 

Приема Информация рег. № 718900-7/17.03.2022 г., по описа на 
РСПБЗН Оряхово 
 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 
 

По т.3 Предложение с Вх.№603/18.03.2022г., относно Информация 
за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година. 

Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово 
В залата не присъстват представители на РУ –Оряхово, както и при 
разглеждане на информацията във II Постоянна комисия пообществен 

ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и 
катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт. Г-н Трифон Тодоров 
предложи разглеждането да остане за следваща сесия. 

 

РЕШЕНИЕ № 291 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – 
Оряхово за 2021 година. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  

                                              РЕШИ: 

Отлага разглеждане наИнформация за дейността на Участък – Мизия 
при РУ – Оряхово за 2021 година за следващата сесия през м. април 

2022 г. 
 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 
 
По т.4 Докладна записка с Вх.№595/17.03.2022г., относно Приемане 

на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г. 

в Община Мизия. 
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Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 

Докладната записка  е разглеждана вI Постоянна комисияпофинанси, 
бюджет,  данъчнаполитика, общинска собственост  и жилищна 

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

 
РЕШЕНИЕ № 292 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Приемане наПрограма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2022г. в Община Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл. 21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост 
РЕШИ: 

Приема Програма за управление и разпореждане с общински имоти – 

2022г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:Програма за управление и разпореждане с общински 

имоти – 2022г. 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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 Докладна записка с Вх.№594/17.03.2022г., относно 

Отстъпено право на строеж за построяване на търговски обект в кв.33 в 

гр. Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 

Докладната записка  е разглеждана вI Постоянна комисияпофинанси, 
бюджет,  данъчнаполитика, общинска собственост  и жилищна 
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политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски 
програми и проекти 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 293 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Отстъпено право на строеж за построяване на 

търговскиобект в кв. 33 в гр. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал.1 от Закона за 
общинската собственост 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж, за построяване на 

търговскиобектвърхуобщинскиимот: 
УПИ ХXXIII, а подокументзасобственост УПИ ХVIII, с площ 7 380,00 

кв.м, кв.33, по плана на гр. Мизия, чрез публичен търг с явно наддаване 
с НТЦ 9,00лв за 1 кв.м., съгласно Тарифата по Наредба №5 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на община Мизия на ОбС – Мизия. 
2.Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови 

действия, относно учредяване правото на строеж. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  1.Копие от АОС – 1бр. 

          2.Копие от скица – 1бр. 
          3.Копие от Декларация за отказ от право на 

собственост по чл. 100 от Закона за собствеността. 

 
Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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. 
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По т.6 Докладна записка с Вх. №592/17.03.2022г., относно Отказ за 

покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху 

общински имот в с. Сараево, община Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 

Докладната записка  е разглеждана вI Постоянна комисияпофинанси, 

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

 
РЕШЕНИЕ № 294 

      от 24.03.2022г. 
 

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

собствеността 
РЕШИ: 

Отказва покупката на Паянтова, жилищнасграда с площ 125,40 
кв.м,построена с отстъпено право на строеж в следнияобщинскиимот: 

УПИ VI, с площ 1 590,00 кв. м, кв.22, по плана на с. Сараево, с 

административен адрес: ул. „Бачо Киро“ №9, 
при предложената цена за изкупуване 1000,00 /хиляда/ лева, от 

съсобствениците Иван Николов Липнишки и Борислав Николаев 

Борисов. 
 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 7 Докладна записка с Вх. №593/17.03.2022г., относно Отказ за 
покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху 

общински имот в с. Крушовица, община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
Докладната записка  е разглеждана вI Постоянна комисияпофинанси, 

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

 
РЕШЕНИЕ № 295 

      от 24.03.2022г. 
 

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

собствеността 
РЕШИ: 

Отказва покупката на  масивна, друг жилищнасграда за 
обитаване с площ 89,00 кв.м,построена с отстъпено право на строеж в 
следнияобщинскиимот: 

УПИ VII, с площ 739,00 кв. м, кв.87, по плана на с. Крушовица, с 
административен адрес: ул. „Минко Костадинов“ №25 при предложената 
цена за изкупуване 3500,00 /три хиляди и петстотин/ лева, от 

съсобственика Петя Петрова Димитрова. 
 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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.8Докладна записка с Вх.№596/17.03.2022г., относно Приемане 
на Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия 
Докладната е разглеждана в I Постоянна комисияпофинанси, 
бюджет,  данъчнаполитика, общинска собственост  и жилищна 
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политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски 
програми и проектии IV Постоянна комисияпозаконност и 

законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на 
Общината, етика и жалби, молби на граждани, които подкрепят 
предложените промени. 

Дебати в залата: 
Цветанка Дамянова: Според мен таксата за сключване на граждански 
брак с изнесен ритуал е малка. 

Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ – за месеците януари 
и февруари при калкулирането на храната за 1,60 лв. се включват 

предимно постни храни, ако прибавим месо става 2,15 лв. / например в 
понеделник при постно ядене 1,66лв., ако се сложи гъби с ориз става 
2,15лв. и т.н. и обобщено за цялата седмица при постно 1,66 лв., ако се 

сложи месо става на 2,16 лв./.  
Аглика Карантилска – домакин „Училищен стол“ в Домашен социален 
патронаж даде подробна информация, относно калкулацията на храната 

за училищата. За улагане в цената се готви повече постно. Например 
днес има ориз с домати и мисля, че децата няма да го ядат. Стараем се 

храната да е питателна и засищаща и да се изяжда от децата. За мен 
това е по-важно. 
Трифон Тодоров: Да се пробират нещата, храната да се яде от децата. 

Има деца, които не могат да си позволят 2,00 лв.,има деца които могат. 
Може ли да се помогне по някакъв начин и общината да поеме 

разликата? 
Цветанка Дамянова: По повод социално слабите деца се явява и 
парадокса „Майката пуши цигари, а детето няма какво да яде!“ и ние 

поддържаме толерантно този модел.  
Славяна Славкова гл.експерт „Образование“ – Как да се определят 
социално слабите деца?  

Трифон Тодоров – Учителите ги знаят. 
Ивета Цветанова – С Вас, г-жо Костова в работната група коментирахме 

промените и становищата на директорите. Директорите гледат от тяхна 
гледна точка, че с техните бюджети трябва да покрият, а това 
оскъпяване за пътуващите деца, които училището трябва да изхранва. 

Така, че компромисния вариант беше 2,00лв.Ако не се направи това 
увеличение аз не знам какво трябва да се направи! 

Лидия Костова – Трябва да се знае, че на пътуващите деца се поема 
купона. Към момента купона е 1,60 лв., а аз предложих на работната 
среща да е 1,90 лв. По-голямата част от населението в общината е 

социално слабо. Различните примерни менюта през седмицата варират 
от 1,76 лв. и имаме три дни хранене с месо, а другото меню е със средна 
цена 2,28лв. – значи може да се варира. Затова моето предложение за 

купона е 1,90лв., което направих и на работната среща. 
Виолета Никифорова – юрисконсулт даде пример с високите цени на 

храните в момента и почти двойния ръст, вида на месото, което може да 
се сложи. 
Валя Берчева – кмет на община Мизия  - Дебатираме този въпрос вече 

няколко месеца. Всеки си придвижва въпроса в своята област. Ние 
коментираме, че искаме децата да ядат хубава и качествена храна. Това, 

че в един момент за правили менюто, не значи че винаги ще го правят. 
При тези цени на продуктите, госпожо Костова просто е парадокс да 
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коментираме. Ние не искаме да вдигаме цените. Да, съгласна съм, че 
хората са социално слаби в общината. Не искаме да ощетим децата, 

учителите и родителите. Говорим за една обективност за нарастващото 
поскъпване на тези продукти. Искаме хубава храна и ние сме готови да 
я дадем, но цената не може да бъде такава.  

Цената не е променяна от много време още в предишния мандат. 
Игнат Николов – Обръща се много внимание на тези 0,10 лв., а трябва да 
се обръща и сериозно внимание на качеството. Гледа ли се от някой 

менюто? 
Валя Берчева – Гледа се от г-жа Вълчанова, Славяна Славкова и 

служителите от Патронажа. Искам повече от вас да ние бъдем социални, 
да бъдем отворени и да си помагаме. Да помагаме на тези родители. Но е 
много трудно. При покачване на купона би се направило много по- 

качествено и хубаво меню. Не е тази разливна храна, която се 
предлагаше по-рано. Всичко се слага в купички. 
Цветанка Дамянова постави и въпроса за храната в детските градини. 

Да се провери! 
Лидия Костова - Да гласуваме 1,90 лв. купон. 

Председателят подложи на гласуване предложението в текста на  
§5. Създава се чл. 27д., който гласи:  
„Чл. 27д. (Нов) (1) За заплащане на храна в училищен стол, 

родителите или настойниците закупуват купони. 
 (2) Стойността на един купон вместо 2,00 лв. да е  1,90 лв.“ 

Гласували: 13 общински съветници  
8 - За, 4 – против, 1 - въздържал се 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова Против 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Против 

4 Игнат Николов Против 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов Въздържал се 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова Против 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

Председателят прикани към пристъпване на гласуване на Проект 

на Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Мизия в едно с горното изменение. 

РЕШЕНИЕ № 296 

      от 24.03.2022г. 
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ОТНОСНО:Приемане на Наредба за промени и допълнения  в  Наредба  
№11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Мизия 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 28 от Закона за 
нормативните актове 

РЕШИ: 

Приема Наредба за промени и допълнения  вНаредба  №11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Мизия 

§1.В чл. 14 текстът се променя, както следва: „Таксата за битови 
отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места и селищни образувания в общината.“ 
 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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. 

 
§2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. отпада конкретизацията „за 2020 година“.  
2. Текстът на т.1.1 се променя по следния начин:  

„1.1. За собственици на имоти, които са незастроени или които 

няма да се ползват през цялата година и за които е подадена 
декларация по чл.71, т.2 от ЗМДТ в общинска администрация до 31 

октомври на предходната година се събира такса за:“ 
 
Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
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  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. 
 
§3. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения: 

1. Старият текст се оформя като ал. 1 и се променя текста на т.1, 
т. 2 и т. 3, както следва: 

„Чл. 17б. (1) Не се събира такса за: 
1. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба и дейността по 
третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от 
ЗМДТ, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се 
предоставят от общината; 
2. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба и дейността по 
дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 
66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през 
цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени в 
ал. 2; 
3. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба, когато 
задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили 
регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 
съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен в ал. 2.“ 
 2. Добавят се нови ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6: 
 „(2) Декларациите по ал. 1, т. 2 и т. 3 се подават в срок до 31 
октомври на предходната година. Същите се приемат и завеждат в 
регистъра на отдел „Местни данъци и такси“, като проверка на 
обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно лице към 
общинската администрация, което при необходимост изисква и 
допълнителни документи, и/или извършва насрещни проверки.  
 (3) При подаване на декларациите по ал. 1, т. 2, задълженото 
лице дава съгласие за получаване на информация от общинската 
администрация за консумираната електроенергия и/или вода в имота, 
който е деклариран, като в случаите когато разходът е над 100 kW 
електроенергия и/или над 6 куб.м. вода, собствениците ще бъдат 
уведомени, че дължат пропорционалния размер на таксата за битови 
отпадъци, от месеца на констатиране на декларираните неверни данни 
и глоба в размер, съгласно ал. 5. 
 (4) При промяна на някое от обстоятелствата, което има 
значение при определянето на размера на таксата за битови отпадъци, 
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задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в 
общината в 7-дневен срок от възникването им. 
 (5) Задължените лица дават изричното си съгласие за 
извършване на проверки от общинската администрация относно 
декларираните от тях факти и обстоятелства и декларират, че за 
вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс и се налага глоба/имуществена санкция по чл. 123, 
ал. 3 от ЗМДТ. 
 (6) Декларации, подадени извън срока, определен в ал. 2 или 
некоректно попълнение декларации без задължителните реквизити, в 
т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на недвижимия имот, имена и 
подписи на деклараторите и пр., не пораждат правни последици.“ 
 
Гласували: 13 общински съветници  

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
 

  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. 
 
§4. В чл. 27г., ал. 2 текстът се изменя по следния начин:„(2) Стойността 
на един купон е 1,50 лв.“ 
 
Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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 
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13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
§§5. Създава се чл. 27д., който гласи:  

„Чл. 27д. (Нов) (1) За заплащане на храна в училищен стол, 
родителите или настойниците закупуват купони. 
 

                               (2) Стойността на един купон е 1,90 лв.“ 
 
Гласували:13 общински съветници 

8 - За, 4 – против, 1- въздържал се 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова Против 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Против 

4 Игнат Николов Против 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов Въздържал се 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова Против 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

 
§6. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 5, т. 1 - размерът на административната услуга се изменя по 
следния начин:  

 
„ (5) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат 
следните такси: 
 

 

2. Добавя се ал. 7, която гласи:  
„ (7) При издаване на втори оригинал на удостоверение за 

наследници, се заплаща такса, съгласно определената в ал. 5, т. 1.“ 

 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  Гласувал Вот 

№ Вид удостоверение 

Обикно-
вена за 7 

дни, лв 
 

Бърза за 

3 
дни, лв 

Експресна 
до 24 ч., лв 

1 2 3 4 5 

1. 

За издаване на удостоверение за наследници 
за първа страница –  
и за всяка следващата страница по 

4,00 
1,00 

6,00 
1,00 

- 
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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. 
 

§7.  В Приложение № 3 на Глава III - Други услуги неуредени със 
закон, към чл.56, се правят следните изменения: 

1. т. 74 от Приложението се променя в т. 75 и текстът се запазва 
идентичен; 

2. Създава се нова т. 74, която гласи: „Сключване на граждански брак с 

изнесен ритуал - 70.00лв.“ 
 

Гласували: 13 общински съветници 

11 - За, 2 – против, 0- въздържал се 

  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 Против 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова Против 

Предложението се приема. 

При следните МОТИВИ: 
 

1. Проектът за промени и допълнения на Наредба № 11 е с основна 
цел да се актуализира Наредбата в съответствие с действащото 

законодателство, а също така и да се актуализират стойностите на 
предоставяните административни и социални услуги от общинската 
администрация, с оглед повишаването на стойността за извършване на 

разходи. 
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2. Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване 
на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и 

с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 
 
3. Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз 

е предопределено от синхронизирането  на  действащото  българско  
законодателство  с регламентите  и директивите, относими към тази 
материя. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на 

Европейския съюз. 
 

По т.9 Докладна записка с Вх.№589/16.03.2022г., относно 
Изпълнение на влезли в сила изменения на Закона за корпоративното 
подоходно облагане с УКАЗ №65(обн.ДВ, бр.17 от 01.03.2022г.) § 8, с 

който е актуализиран Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния кодекс, касаещ Закона за управление на отпадъците. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“ 
Докладната е разглеждана в I Постоянна комисияпофинанси, 

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

 
РЕШЕНИЕ № 297 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Изпълнение на влезли в сила изменения на Закона за 

корпоративното подоходно облагане с УКАЗ № 65 (обн., ДВ, бр.17 от 

01.03.2022 г.) § 8, с който е актуализиран Закона за изменение и 

допълнение  на Данъчно-осигурителния кодекс касаещ Закона за 

управление на отпадъците. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

 
РЕШИ: 

Дава съгласие за възстановяване на месечните обезпечения и 

отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за периода от  01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., 

в размер на 119 857.84, които да постъпят по сметка на Община Мизия 

от Регионалната инспекция по околната среда и водите   (РИОСВ). 

Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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.10 Докладна записка с Вх.№597/17.03.2022г., относно  
Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за Разрешаване 

изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План и 
Специализиран план – схема в границите на земеделски и урбанизирани 
територии на линеен обект за елементите на техническата 

инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, относно 
инвестиционните намерения за изграждане на „Външна кабелна връзка 
20kV за присъединяване на фотоволтачна централа до 5 Mwp, 
находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община 
Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна централа до 5 
Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община 
Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Владимир Младенов – гл. експерт „УТС“ 
 

Докладната записка е разглеждана вI Постоянна комисияпофинанси, 
бюджет,  данъчнаполитика, общинска собственост  и жилищна 
политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски 

програми и проекти, II Постоянна комисияпообществен ред и 
сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, 

екология, земеделие, гори и транспорт, и IV Постоянна 
комисияпозаконност и законосъобразност на актовете на общински 
съвет, актовете на кмета на Общината, етика и жалби, молби на 

граждани, които дадоха своето положително становище. 
 

РЕШЕНИЕ №298 

      от 24.03.2022г. 
 

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

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Парцеларен План и Специализиран план – схема в границите на 

земеделски и урбанизирани територии на линеен обект за елементите на 

техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, относно 

инвестиционните намерения за изграждане на „Външна кабелна връзка 

20kV за присъединяване на фотоволтачна централа до 5 Mwp, 

находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община 

Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна централа до 5 
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Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община 

Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет - Мизия 

разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Парцеларен План и Специализирана план – схема в границите на 

земеделски и урбанизирани територии на линеен обект за елементите 

на техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, 

относно инвестиционните намерения за изграждане на „Външна 

кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа 

до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, 

община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтаична 

централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, 

област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“ 

 
2. Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи с 

обявление, което се поставя на определените за това места в сградата 
на общината, района или кметството, както и на други подходящи 

места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на 
интернет страницата на общината.  

 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

  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.11 Докладна записка с Вх.№599/18.03.2022г., относно 
Приемане на доклад за изпълнение на Общинска програма за закрила на 

детето в Община Мизия за 2021г. 
Докладна от Цветан Василев –Заместник -кмет на община Мизия, 

за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-
104/18.03.2022 г. 
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Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 
Докладната записка е разглеждана вIII Постоянна 

комисияпообразование, култура, здравеопазване и социална политика, 
младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на 
човешките права, връзки с гражданското общество. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на доклад за изпълнение на Общинската 

програма за закрила на детето в Община Мизия за 2021. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 
ПриемаДокладазаизпълнениенаОбщинскатапрограмазазакриланадетет
о в ОбщинаМизияза 2021 г.  

 
Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 

По т.12 Докладна записка с Вх.№600/18.03.2022г., относно 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г. 
Докладна от Цветан Василев – Заместник-кмет на община Мизия, 
за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-

104/18.03.2022 г. 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

Докладната записка е разглеждана вIII Постоянна 
комисияпообразование, култура, здравеопазване и социална политика, 
младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на 

човешките права, връзки с гражданското общество. 
 

РЕШЕНИЕ № 300 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето 

РЕШИ: 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:Общинска програма за закрила на детето за 2022г. 
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Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 

По т.13 Докладна записка с Вх.№598/18.03.2022г., относно 

Приемане на Общински план за младежта на община Мизия за 2022г. 
Докладна от Цветан Василев – Заместник-кмет на община Мизия, 
за кмет на община Мизия, съгласно Заповед №РД.11-

104/18.03.2022 г. 
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“. 

Докладната записка е разглеждана вIII Постоянна 
комисияпообразование, култура, здравеопазване и социална политика, 
младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на 

човешките права, връзки с гражданското общество. 
 

РЕШЕНИЕ № 301 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Приемане на Общински план за младежта на община Мизия 

за 2022г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и във връзка с чл.16, ал.1 от 
Закона за младежта 

РЕШИ: 

Приема Общински план за младежта на община Мизия за 2022г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:Общински план за младежта на община Мизия за 2022г. 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

Предложението се приема. 

В 11:30 ч. г-жа Татяна Спасова предложи 5 мин. почивка. 

След почивката заседанието продължи след проверка на кворума. 

По т.14 Предложение с Вх.№584/10.03.2022г., относно Информация 
за състоянието, дейността и проблемите на Дом за стари хора „Баба 
Марта“ – с. Липница. 

Докладва: Генка Стоянова – Директор ДСХ „Баба Марта“ 
Предложението е разглеждано вIII Постоянна комисияпообразование, 

култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, 
спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, 
връзки с гражданското общество. 

 
РЕШЕНИЕ № 302 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ 
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„ Баба Марта“ с. Липница 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 

Приема Информация за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ 
„Баба Марта“ с. Липница. 
 
Гласували: 13 общински съветници 

13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 

По т.15 Предложение с Вх.№ 587/16.03.2022 г., относно 
Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г. 
Докладва: Цветелина Димитрова – кметски наместник на с. 

Войводово 
Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС – 

Мизия. Четвърта комисия имат предложение да има унифицирана 
структура или рамка за оформяне на отчетите. 
 

РЕШЕНИЕ № 303 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

Приема Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г. 

 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

Предложението се приема. 
 
По т.16 Предложение с Вх.№ 588/16.03.2022г., относно Годишен 

отчет за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г. 
Докладва: Илия Илиевски – кмет на Кметство с.Крушовица 

Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС – 
Мизия. 
 

РЕШЕНИЕ № 304 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.2 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 

Приема годишен отчет за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г. 

 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 

По т.17 Предложение с Вх.№605/18.03.2022г., относно Отчет за 
дейността на Кметство Софрониево за 2021г. 

Докладва: Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево 
Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС – 

Мизия. 
РЕШЕНИЕ № 305 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за отчет на дейността на кметство с. 

Софрониево за 2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

Приема Информация за отчет на дейността на кметство с. Софрониево 
за 2021г. 

 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

Предложението се приема. 
 
По т.18 Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация 

за дейността на Кметство Липница за 2021г. 

Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница 

Предложението е разглеждано във всички постоянни комисии на ОбС – 
Мизия. 
Поради отсъствие на докладчика г-н Игнат Николов предложи 

Информация за дейността на Кметство Липница за 2021г. да бъде 

разгледана на следваща сесия на ОбС – Мизия. 

 

РЕШЕНИЕ № 306 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Информация за дейността на Кметство Липница за 2021 

година  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 
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Наоснование:Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  

                                              РЕШИ: 

Отлага разглеждане наИнформация за дейността на Кметство Липница 

за 2021 година за следващата сесия през м. април 2022 г. 
 

Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 

Предложението се приема. 
 

По т.19 Докладна записка с Вх.№586/15.03.2022г., относно Отчет за 

изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет 

Мизия приети през периода м.юни – м. декември 2021г.  

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия 
Отчетът е разглеждан във всички постоянни комисии на ОбС – Мизия. 

 
РЕШЕНИЕ № 307 

      от 24.03.2022г. 
 

ОТНОСНО:Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на 

Общински съвет – Мизия през периода м.юни – м.декември 2021г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

Наоснование:Чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/  

 

РЕШИ: 

Одобрява Отчета за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на 

Общински съвет – Мизия приетипрез периода м.юни – м.декември 

2021г. 

Гласували: 13 общински съветници 
12 - За, 1 – против, 0- въздържал се 

Предложението се приема. 

По т. 20 Разни 
Трифон Тодоров – Не е изпълнено решение  на ОбС Мизия. 

Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия – разясни казуса с 
предложението за обществените поръчки за сметосъбирачната машина. 
Трифон Тодоров – Внесъл съм ДЗ до Областен управител с 10 точки 

сигнал и чакам отношението на Областния директор на полицията, има 
кой да ви съди. 

Валя Берчева – отговаря на въпроса на Трифон Тодоров – Приветствам 
опозицията да е градивна и това г-н Даков и г-н Герговски да 
присъстват на обществените поръчки, но системата е отворена и всеки 

може да наблюдава процеса в сайта.Ако не бяхме закупили 
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сметосъбирачната машина миналата година сега щеше да е страшно, 
защото се счупи и другата сметосъбирачна машина и до сега още да не 

сме почистили. 
Трифон Тодоров обижда Галя Ангелова „Да си затваря устата, че ще се 
разправя с нея“ 

Татяна Спасова му прави забележка. 
Игнат Николов – Аз искам да обърна внимание на целия общински съвет 
за поведението на г-н Тодоров. Това вече става рецидив. Подобни 

изказвания и обиди бяха отправени и на заседанието на Четвърта 
комисия вчера, където много рязко обиди и г-жа Никифорова. 

Безспорно под натиска на комисията Вие се извинихте. Преди няколко 
сесии по същия начин обидихте и мен.  
Виолета Никифорова- юрисконсулт - Искам да помоля, т. като аз не 

смятам поведението на г-н Тодоров за нормално, това да бъде вписано в 
протокола на  Четвърта комисия. Това не е отбелязано в протокола и 
нека бъде допълнен. 

Ивета Цветанова – въпрос за украинските бежанци. 
Валя Берчева – Общежитието на ОУ „Цанко Церковски“ е подготвено и 

приведено в ред. Към този момент нямаме постъпили искания за 
настаняване на бежанци. Ще бъдат настанени спортисти за участие в 
Националния шампионат по спортно ходене, който ще се проведе в 

Мизия тази събота. 
Лидия Костова – До къде стигна процедурата за замяната на училищната 

земя? 
Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ – Готвят се няколко терена и в най-
скоро време ще поканим г-жа Вълчанова на среща за уточнение. 

 
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – председател на 
Общински съвет –Мизия закри заседанието в 12:55 ч. 

 
 

 
 
 

 
ТАТЯНА СПАСОВА /П/ 

Председател Общински съвет - Мизия 
 
 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА /П/ 
Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 

 

 


