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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 

№ 36 /21.04.2022г. 

 

       Днес, 21.04.202г./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 заседанието взеха участие 13 (тринадесет) общински съветници. 

Участваха още: Г-жа Валя Берчева – кмет на община Мизия, г-н Цветан 
Василев – зам. - кмет на община Мизия, г-жа Десислава Лехчевска – 
секретар на община Мизия и представители на общинската 

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. 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 

3. Докладна записка с Вх.№ 623/12.04.2022г., относно Промяна 

характера на собствеността от частна в публична общинска собственост 
на Здравна служба в с. Крушовица. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 
4. Докладна записка с Вх.№ 624/12.04.2022г., относно Отдаване под 

наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 

5. Докладна записка с Вх.№611/01.04.2022г. относно, Одобряване на 
бюджетна прогноза за местни дейности за периода  2023- 2025г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист  „БФ“ 
6. Докладна записка с Вх.№612/01.04.2022г., относно Приемане 

бюджета на Община Мизия за 2022г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 

7. Докладна записка с Вх. 620/11.04.2022г., относно Изготвяне на 
експертна оценка за апартамент №4, ж. к „Лазар Драганов“, бл.А -2, 

ет.1, гр. Мизия 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
8. Докадна записка с Вх. №621/11.04.2022г., относно Изготвяне на 

експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Липница. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 

9. Докладна записка с Вх.№622/11.04.2022г., относно Отдаване под 
наем на имот частна общинска собственост – Масивна едноетажна 
сграда с площ 50 кв. в гр. Мизия. 

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

10. Докладна записка с Вх. №619/07.04.2022г., относно Отчет за 
дейността на СК „Мизия“, получени и изразходени от бюджета средства 
за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Красимир Маринов – Председател на спортен клуб 
„Мизия“ 

11. Докладна записка с Вх.№617/06.04.2022г., относно Свикване на 
редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 
ВиК ООД – Враца на 12.05.2022г. 

    Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“ 
12. Докладна записка с Вх.№625/13.04.2022г., относно Годишен 

отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците на 
община Мизия за 2021г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“ 
13. Докладна записка с Вх.№626/13.04.2022г., относно Приемане на 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Мизия за периода 2022-2025г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“ 
14. Докладна записка с Вх.№ 627/14.04.2022г., относно Приемане на 
План за интегрирано развитие на Община Мизия (ПИРО) за периода 2021- 

2027г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия 
15. Докладна записка с Вх.№ 629/15.04.2022г., 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 на община Мизия 
16. Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация за 

дейността на Кметство Липница за 2021г. 

Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница 

17. Докладна записка с Вх. №  628/14.04.2022г., относно Приемане 

на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 

2022 година. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
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    Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

18. Разни 

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

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. 
Лидия Костова – общински съветник зададе въпрос от името на 

пенсионерите в град Мизия „Общинският клуб в Мизия  ще се използва ли 
от пенсионерските клубове и от кога?“. 

Валя Берчева – кмет община Мизия  - „Осъществи се среща с 
председателите на пенсионерските клубове и се обсъдиха няколко 
варианта. Очакваме да ни кажат тяхното решение“ 

 
По т.2 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 
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. 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

      от 21.04.2022 г. 
ОТНОСНО: Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – 
Оряхово за 2021 година. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на Информация за дейността на Участък – Мизия при 

РУ – Оряхово за 2021 година за следващата сесия през м. май 2022 г. 
 
Гласували: 13 общински съветници 
13 - За, 0 – против, 0- въздържал се 
Предложението се приема. 
 
По т. 3 Докладна записка с Вх.№ 623/12.04.2022г., относно Промяна 

характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на 
Здравна служба в с. Крушовица. 

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

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. 
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РЕШЕНИЕ № 309 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от частна в публична 

общинска собственост на Здравна служба в с. Крушовица 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

във връзка с чл.2, ал.3 от Наредба №5 на ОбС-Мизия  за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост 

РЕШИ: 

1. Обявява собствеността на Масивна двуетажна сграда – 
Здравна служба с площ 117,00 кв.м,  построена в  имот с площ 2400 кв. м, 

находящи се в кв. 34, УПИ I, по плана на с. Крушовица, актуван с акт за 
частна общинска собственост №7 от 19.01.1998г., от частна в публична 

общинска собственост, предвид следните МОТИВИ: 
Предвид интересите на местната общност е необходимо да се извърши 

текущ ремонт. Неговото финансиране може да се изпълни с източник 

„Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи“ и спазване на 
указанията на министъра на финансите дадени с ФО-3/25.03.2022г. За да 
може да се пристъпи към използване на средствата за ремонт на сградата 

е необходима смяна на характера на собствеността. Промяната е наложена 
от това, че в момента съществуващият акт е за частна общинска 

собственост с № 7/19.01.1998г., а не за публична общинска собственост, 
съгласно спазването на разпоредбите на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

Съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост – 

„Публична общинска собственост са имоти, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени 

от общинския съвет“, от което следва да се смени характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост. 

За да се извърши промяна на собствеността от частна в публична е 

необходимо Решение на Общинския съвет, в съответствие с разпоредбите 
на  чл. 6, ал.2 от ЗОС – „За публична общинска собственост се обявяват 
имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили 

предназначението по чл. 3, ал. 2“. 
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи 

законови действия по промяната на характера на собствеността на имота 
по т.1. 
 

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 
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4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т.4 Докладна записка с Вх.№ 624/12.04.2022г., относно Отдаване 
под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти и в 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 № 310 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем  на помещения – общинска собственост за 

здравни дейности 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

Общински съвет – Мизия 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 следните общински помещения – частна общинска 

собственост: 
• 2 бр. помещения с площ 13,60кв.м и 13,52кв.м, с прилежащите към 

тях коридори с площ 19,20кв. м, находящи се в северната част на І-ви 

етаж в Здравен дом, УПИ ХХІV, кв.55, гр. Мизия, с наемател Д-р Георги 
Илков Станишелски, за здравни дейности.  

2. Възлага на Кмета на Община Мизия да сключи договор за отдаване 

под наем на описаните в т.1 обекти.    
 

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0,Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 
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3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 5 Докладна записка с Вх.№611/01.04.2022г. относно, 

Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода  2023- 
2025г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист  „БФ“ 
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. 

РЕШЕНИЕ № 311 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за 
местните дейности за периода 2023–2025 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Мизия 

РЕШИ: 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните 

дейности за периода 2023-2025 г.   

Приложение: Бюджетна прогноза на Община Мизия за местните 

дейности за периода 2023-2025 г.   

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 
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5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 6 Докладна записка с Вх.№612/01.04.2022г., относно Приемане 

бюджета на Община Мизия за 2022г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“ 

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. 

РЕШЕНИЕ № 312 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Мизия за 2022 година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА, чл.39, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, Постановление на МС 

№31/17.03.2022 за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и  Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за  следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Мизия 

РЕШИ: 

1.Приема бюджета на Община Мизия за 2022 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на  8 164 562 лв., съгласно Приложение №1, 
в т.ч.: 
   1.1.1. Приходи от делегирани от държавата дейности в размер на  

5 570 464 лв.  в т.ч.: 
 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на                                                                                            4 888 
631 лв. 
 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в ДД в размер на 

                                                                                             104 195 лв. 
 1.1.1.3. Преходен остатък от 2021 г. съгласно Приложение №10 в 

размер на                                                                                             607 
333 лв.  
 1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер 

на                                                                                      49 999 лв. 
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 1.1.1.5. Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по 
държавния бюджет                                                                -68 634 лв. 

 1.1.1.6.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 
средствата от ЕС                                                                    -11 060 лв. 
 

    1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  2 594 098 лв., в 
т.ч.: 

       1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на         441 491 лв. 

       1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на               1 069 116 лв. 
       1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 671 500 лв., в т.ч.: 

          1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на    642 700 лв. 
          1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 
размер на                                                                                            28 800 

лв. 
       1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в МД в размер на  
                                                                                         260 305 лв. 

       1.1.2.5.Предоставени трансфери в размер/отчисления ТБО/                                                                                                                                                  
-163 978 лв. 

       1.1.2.6.Временни безл. заеми м-у бюджети и сметки за СЕС (нето) 
                                                                                                   0 лв. 
       1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в 

размер на                                                                                            - 184 
800 лв. 

       1.1.2.8 Друго финансиране – операции с активи               0 лв. 
       1.1.2.9. Преходен остатък в лева от 2021 г. съгласно Приложение №10 
в размер на 500 464 лв. 
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ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2022 

  

   

§ Наименование на параграфа 

 Бюджет 2022 

държавни местни 

І. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ 
ЛИЦА     

0103 
 - окончателен годишен (патентен) данък и 
данък върху таксиметров превоз на пътници   2 000 

  
Всичко § Данък върху доходите на 
физически лица   2 000 

ІI. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ 
ПРИХОДИ     

  1. Имуществени данъци   439 491 

1301 данък върху недвижимите имоти   90 891 

1303 данък върху превозните средства    278 000 

1304 
данък при придоб.на имущ.по дарения и 
възм. начин   70 000 

  Всичко § Имуществени данъци   441 491 

  2. Неданъчни приходи     

2404 приходи от прод.на усл.,стоки и продукция   37 800 

2405 приходи от наеми на имущество   44 000 

2406 приходи от наеми на земя 49 999 243 300 

2400 
Всичко § Приходи и доходи от 
собственост 49 999 325 100 

2701 
такси за ползване на детски градини и др. по 
обр.   7 394 

2702 
такси за ползване на детски ясли и др. по 
здравеоп.   546 

2704 
такси за ползване на домашен соц. патронаж 
и общ. соц. услуги   30 800 

2705 
такси за ползване на пазари, тържища, 
панаири   3 300 

2707 такси за битови отпадъци   458 715 

2710 такси за технически услуги   27 992  

2711 такси за административни услуги   25 036 

2700 Всичко § Общински такси   553 783 

2802 глоби, санкции, неустойки и др.   95 400 

2809 
 наказателни лихви за данъци, мита и 
осигурителни вноски   27 600 

2800 Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви   123 000 

3619 други неданъчни приходи   15 500 

3600 Всичко § Други неданъчни приходи   15 500 
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3701 Внесен ДДС (-)  -10 000 

3702 
внесен д-к в/у прих. от стоп. д-ст на бюдж. 
предпр.   -9 790 

3700 
Всичко § Внесени ДДС и др. д-ци в/у 
продажби    -19 790 

4022 постъпления от продажба на сгради   11 500 

4040 постъпления от продажба на земя   60 000 

4000 
Всичко § Постъпл. от прод. на нефин. 
активи   71 500 

4100 Приходи от концесии  23 

  Всичко § Неданъчни приходи 49 999 1 069 116 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ: 49 999 1 510 607 

ІII. ТРАНСФЕРИ     

3111 
Обща субсидия  и други трансфери за 
държавни дейности от ЦБ за общини (+) 4 888 631   

3112 
Обща изравнителна субсидия и други 
трансфери за местни дейности (+)   671 500 

3113 
получени от общини целеви субсиди от ЦБ  за 
капиталови разходи (+) 104 195 260 305 

6102 
трансфери между бюджети - предоставени 
трансфери (-)   -163 978 

6100 Трансфери м/у бюджети   -163 978 

  ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 4 992 826 767 827 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ: 5 042 825 2 278 434 

IV. 
Временни безлихвени заеми м-у бюджети 
и сметки за СЕС (нето)   

VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ    

8300 Заеми от банки и др. лица в страната   -184 800 

8322 
Погашения по дългосрочни заеми от банки в 
страната (-)   -184 800 

8802 
 Събрани средства и извършени плащания 
от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) -68 634  

8803 
 Събрани средства и извършени плащания 
от/за сметки за средствата от ЕС (+/-) -11 060  

9501 остатък в лв. по с-ки от предх. период 607 333 500 464 

  
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И 
ПАСИВИ 527 639 315 664 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ: 5 570 464 2 565 308 

 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

НА ДД: 
 

28 790 

 

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ: 5 570 464 2 594 098 

  
8 164 562 
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1.2. По разходите в размер на 8 164 562 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2. 

 1.2.1.За делегирани от държавата дейности  в размер на 5 570 464 
лв.; 
 1.2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на 28 790 лв.; 
  1.2.3.За местни дейности в размер на 2 565 308 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 30 000 лв.     
2.Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 

925 354 лв. съгласно Приложение №3. 
2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи в размер на 334 500 лева, съгласно Приложение №3; 

2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени 
за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други 
международни програми и договори и свързаното с тях национално и 

общинско съфинансиране в размер на 352 060 лв., съгласно 
Приложение №3; 

2.3 Приема преходните капиталови обекти в размер на 99 508 лв., 
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2021 г., съгласно Приложение №3; 

2.4 Приема разчет за разходите, финансирани с обща субсидия за 2022 
г. за делегираните от държавата дейности в размер на 2 750 лв., 

съгласно Приложение №3; 
2.5 Приема разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 
Обща субсидия, от Целеви субсидии и от трансфери от държавния 

бюджет в размер на 103 481 лв., съгласно приложение №3; 
2.6 Приема разчета за разходите, финансирани с натрупани средства от 
отчисления по Закон за управление на отпадъците в размер на 33 055 

лв., съгласно Приложение №3; 
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Приложение №3 

 
ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 г. 

Наименование на обектите, дейност, параграф и 
източници на финансиране 

Стойност /лева/ 

Обекти, финансирани със средства от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2022 г. 

334 500 

1 

Д-ст 122 "Общинска администрация"                                                                            
§53-00 „Придобиване на НДА”                                                                                   
Изготвяне на технически паспорти на сградата 
на общинска администрация гр.Мизия и на ДГ 
"Незабравка" гр.Мизия, база ДГ "Незабравка" 
гр.Мизия 

15 000 

2 

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 

16 500 

3 

Д-ст 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
улици”                                                                                          
§53-00 „Придобиване на НДА”                                                                          
Изработване на ПУП, обособяване на квартали и 

вкарване на всички кадастрални имоти, 
находящи се по ул."Баба Тонка" и ул."Дафинка 
Чергарска" гр.Мизия, в регулационните граници 
на град Мизия  

20 000 

4 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регионалното развитие“                                                                                                                                                    
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                         
Доставка и монтаж на беседка зад сградата на 
читалище „Просвета - 1915” гр.Мизия 

5 000 

5 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регионалното развитие“                                                                                                                                                         
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                         
Доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-

фитнес в с.Крушовица 

20 000 

6 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регионалното развитие“                                                                                                                                                 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                         
Доставка и монтаж на детски съоръжения в ж.к. 
"Лазар Драганов" гр.Мизия 

5 000 
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7 

Д-ст 866 "Общински пазари и тържища"                                                                            
§53-00 „Придобиване на НДА”                                                                                   
Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за изграждане и регламентиране на 
общински пазар в с.Крушовица 

20 000 

8 

Д-ст 898 "Други дейности по икономиката"                                                                            
§53-00 „Придобиване на НДА”                                                                                   
Изработване на ПУП за обособяване на 
индустриална зона на територията на бившия 
"Комбинат за целулоза и хартия" гр.Мизия 

15 000 

9 

Д-ст 623 "Чистота" 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                                              
Моторен трион, храсторез и моторна машина за 
обдухване на листа  

10 000 

10 

Д-ст 745 "Обредни домове и зали"                                                                                                                           
§53-00 „Придобиване на НДА”                                                                                   
Генерален план за организация на гробищните 
паркове в Община Мизия 

18 000 

11 

Д-ст 311 „Детски градини”                                                                                                                                 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                          
Доставка и монтаж на детски съоръжения за 
игри на открито в двора на ДГ "Незабравка" 
гр.Мизия, база  ДГ "Незабравка" гр.Мизия, база 
ДГ "Калинка", с. Липница, база ДГ "Пчелица" 
с.Софрониево и база ДГ "Здравец" с.Крушовица 

104 195 

12. 

Д-ст 524 „Домашен социален патронаж“ 
§52-00 „Придобиване на ДМА“ 
Кухненско оборудване за домашен социален 

патронаж 

5 805 

13. Проектиране, в т.ч.: 80 000 

13.1 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регион. развитие“     
§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 
Реконструкция на част от парка в с. Липница, 
находящ се в част от УПИ I и част от УПИ III, 
кв.1, кад.№501.9574 

10 000 

13.2 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                   
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                      
Рехабилитация на площад "Свобода" и 

пешеходната зона в гр. Мизия 

10 000 

13.3 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                   
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                      
Ремонт на площад в с.Крушовица, УПИ I, кв.22, 
кад.№501.1545 

20 000 
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13.4 

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 

20 000 

13.5 

Д-ст 603 "Водоснабдяване и канализация"                                                                     
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        
Проектиране изграждането на канализационна 
система на територията на гр.Мизия 

20 000 

Преходни капиталови обекти, финансирани със 
средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2021 г. : 

99 508 

1 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“ 

43 000 §52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                        
Изграждане на спортна площадка за игри на 
открито (зад сградата на Общински 
туристически информационен и експозиционен 
център) гр.Мизия 

2 

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 

1 500 

3 

Д-ст 623 "Чистота" 

15 000 
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                                                             
Товарен автомобил за дейност "Чистота" 

4 

Д-ст 606 "„Изграждане, ремонт и поддържане на 
улици”  

5 000 §52-00 „Придобиване на ДМА”    

Изкуствени неравности тип „легнал полицай“ 

5 

Д-ст 604 „Осветление на улици и площади“ 

8 508 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 

Реконструкция на улично осветление в Община 
Мизия 

  

6 Проектиране, в т.ч.: 26 500 

6.1 

Д-ст 619 „Др. дейности по жил. строителство, 
благоустр. и регион. развитие“                                                                                                                   
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                      
Рехабилитация на площад "Свобода" в гр. Мизия 

25 000 

6.2 
Д-ст 122 "Общинска администрация" 

1 500 
§51-00 "Основен ремонт на ДМА" 
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Ремонт на административна сграда на с. 
Липница 

Преходен остатък от Обща Субсидия, от Целеви 
субсидии и от трансфери от държавния бюджет: 

103 481 

1 

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                                                     
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
Лаптопи за районни полицейски инспектори – 3 
бр. 

2 025 

2 

Д-ст 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                                                     
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
Преносим екран за предна прожекция и 
проектор за МКБППМН 

10 000 

3 
Д-ст 122 “Общинска администрация”                                                                             
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
Лаптопи – 2 бр. – по ПМС №326/2021 г. 

2 206 

4 

Д-ст 338 “Ресурсно подпомагане”                                                                                                              

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
Лаптопи – 3 бр. За ОУ “Цанко Церковски” 
гр.Мизия 

3 132 

5 

Д-ст 322 “Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии”                                                     
§51-00 „Основен ремонт на ДМА”                                                                                    
Ремонт покрив на ОУ „Христо 
Ботев“с.Крушовица 

84 638 

6 

Д-ст 282 „Отбранително-мобилизационна 
подготовка, поддържане на заплати и мощности“                                                                                                            
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                       
Компютърна конфигурация за денонощни 
оперативни дежурни   

1 480 

Обща Субсидия за 2022 г. от държавния бюджет: 2 750 

1 

Д-ст 322 "Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии"                                                     
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     
Лаптоп за ОУ "Цанко Церковски" гр.Мизия 

1 000 

2 

Д-ст 322 "Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии"                                                     
§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                     
Лаптоп за ОУ "Христо Ботев" с.Крушовица 

1 750 

Натрупани средства от отчисления по Закон за 
управление на отпадъците - преходен: 33 055 

1 

Д-ст 623 "Чистота" 

§52-00 „Придобиване на ДМА”                                                                                    
Сметосъбирачен автомобил за дейност "Чистота" 

33 055 

Капиталови обекти, предвидени за финансирани в 
индикативния разчет със средства от Европейския 

съюз, код 42 „Държавен фонд „Земеделие“: 

352 060 
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1 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие“ 
§52-00 „Придобиване на ДМА” 
 Изграждане и реконструкция на площи за 
широко обществено ползване в гр. Мизия, с. 
Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 

304 941 

2 

Д-ст 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие“ 
§51-00 „Основен ремонт на ДМА” 
Реконструкция на спортна инфраструктура в 
УПИ І, кв.56, кад. № 501.752 по плана на гр. 
Мизия, общ. Мизия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

47 119 

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ ЗА 2022 г. 925 354 

 
 

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва 
за: 

3.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, за 

подпомагане погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни 
и настанени в заведения за социални услуги, в размер на 1 500 лв. 

3.2. Субсидии за: 

3.2.1. Спортни клубове по лека атлетика, чиито седалища и дейност 
са на територията на общината, в размер на 8 500 лв. 

3.2.2.Читалища в размер на 173 229 лв. за финансиране на 
делегираните от държавата дейности за 14 броя субсидирана численост, 
разпределени съгласно Приложение №8. 

3.2.3.1.Читалище „Просвета - 1915” гр.Мизия  60 383 лв. 
3.2.3.2.Читалище „ Просвета 1899” с.Крушовица          38 853 лв. 

3.2.3.3. Читалище „Пробуда – 1927” с. Софрониево 38 853 лв. 
3.2.3.4. Читалище „Отец Паисий-1927” с.Липница 22 272 лв. 
3.2.3.5. Читалище „Христо Ботев 1929” с. Войводово   12 868 лв.  

3.3. Членски внос – 2 695 лв. 
 3.4. Целеви средства за клубове на пенсионера, хора с увреждания и 
сдружение „Диабет“ в размер на 3 735 лв., в т.ч. за издръжка 1600 лв. 

 3.5. Средства за дейност „Други дейности по културата“ в размер на 
31 000 лв. 

   
4. Приема следните лимити за разходи: 

    4.1. За СБКО на персонала в бюджетните функции и дейности в 

размер 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, 
назначени по трудови правоотношения съгласно чл. 38, ал.1, ал.2 и ал. 3 

от ПМС №31/17.03.2022 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 год.; 
    4.2. За представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на       3 900 лв.;  

    4.3. За представителни цели на ОбС гр. Мизия в размер на 1 
950лв. 
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5. Приема показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните 
финанси за кметства и кметски наместничества в общ размер на 673 351 

лв. съгласно Приложение №13. 
5.1 Приема разходите за изпълнение на дейности от местно значение за 

кметствата и кметските наместничества да се финансират с 30% от 

приходите от продажба или отдаване под наем на имотите по ЗОС.   
 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски, съгласно чл.35, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от ПМС 
№31/17.03.2022 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 год. -  Приложение 

№6. 
    6.1. Разходите по т.5 се извършват в рамките на средствата по 

бюджета на гр.Мизия за 2022 година в размер на 40% за периода 

01.01.-31.03.2022 г. и на 50% за периода 01.04.-31.12.2022 г. от 
действителните разходи, не се считат за социални и се отчитат като 
разходи за съответната дейност въз основа на документи, 

удостоверяващи извършването им /фактури, билети, абонаментни 
карти/; 

   6.2. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да 
допълва и променя списъка на длъжности и лица с право на превозни 
разноски. 

7. Утвърждава разходите за заплати през 2022 год. за делегираните 
от държавата дейности, без звената от функция „Образование“, които 

прилагат системата на делегиран бюджет, на основание Решение №50 
на Министерския съвет от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2022 г.: 
   7.1.Д-ст 122 „Общинска администрация”  –  668 484 лв.;  
   7.2. Д-ст 239 "Др. дейности по вътрешната сигурност" – 41 170 лв.; 

   7.3. Д-ст 282 "ОМП, поддържане на запаси и мощности" – 79 670 лв.; 
   7.4. Д-ст 311 „Детски градини” – 555 249 лв.; 

   7.5. Д-ст 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” – 25 868лв.;  
   7.6 Д-ст 338 „Ресурсно подпомагане“ – 10 791 лв.; 
   7.7 Д-ст 389 „Други дейности по образованието“ – 35 059 лв.; 

   7.8. Д-ст 431 „Детски ясли” – 39 267 лв.; 
   7.9.Д-ст 437„Здравен кабинет в детска градина и училища” – 37 093 

лв. 
   7.10. Д-ст 540 „Дом за стари хора” – 305 007 лв. 
 

8. Утвърждава разходите за заплати през 2022 год. за работещите в 
местни дейности, на основание чл.4, ал.3 от ПМС №67/14.04.2010 г., 
както следва: 

   8.1.Д-ст 123 „Общински съвет” – 106 656 лв. 
   8.2. Д-ст 336 „Столове” – 27 007 лв. 

   8.3.Д-ст 389 „Др.д-сти по образованието” – 40 192 лв. 
   8.4.Д-ст 524 „Домашен социален патронаж” – 101 441 лв. 
   8.5. Д-ст 589 „Др.служби и дейности по соц.осигуряване” – 18 606 

лв. 
   8.6. Д-ст 623 „Чистота” – 84 229 лв.    

   8.7. Д-ст 898 „Др.дейности по икономиката” – 324 911 лв. 
 

https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
https://www.minfin.bg/upload/36136/RMS+808.pdf
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9. Възлага на кмета на общината да състави длъжностно разписание 
в рамките на средствата за заплати, съобразно приетата структура на 

Общинска администрация – Мизия. 
 
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз по чл.144, ал.4 от ЗПФ в размер на 540 000 лв. 
съгласно Приложение №11.  

 

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните 
дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 

2023-2024 година по приходите, помощите, даренията, бюджетните 
взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №5 и по 
разходите, съгласно Приложение №5.1 

 
12. Определя второстепенните разпоредители, прилагащи 

система на делегирани бюджети с бюджетни кредити по Бюджета на 

Община Мизия за 2022 г., както следва: 
 1. Галина Вълчанова – Директор на ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия; 

 2. Дарина Стоянова – Директор на ОУ „Христо Ботев” с.Крушовица; 
 3. Йорданка Бадикова – Директор на ОУ „Отец Паисий” 
с.Софрониево; 

 4. Галина Калмушка – Директор  на ПГ „Васил Левски” гр.Мизия; 
  

 13. Определя размера на дълга за 2022 г., съгласно Приложение №7. 
 14.Определя размера на просрочените задължения от 2021 година, 
които ще бъдат разплатени от бюджета на 2022 година в размер на 224 

326 лв. и приема план-график за обслужване на просрочените задължения, 
съгласно Приложение № 9. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 160 323 лв., 
съгласно Приложение № 9.1. 

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 
1 104 247 лв.; 

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 3 680 824 лв. 

18. Оправомощава кмета на общината да извършва 
компенсирани промени: 

   18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
   18.2. В частта за местните дейности  - между утвърдените разходи 

в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 
общия размер на разходите;  

   18.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 

непредвидени и/или неотложни разходи. 
 

   19. Възлага на кмета на общината: 
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19.1.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет, прилагащи система на делегирани бюджети с бюджетни кредити 

по Бюджета на Община Мизия за 2022 г.; 
     19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и 
да утвърди  разпределението; 

 19.3. Да определи със заповед правата и отговорностите на 
второстепенните разпоредители с бюджет; 
  

20. Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Мизия: 
    20.1. Да направи предложение до Министъра на финансите за 

трансформиране на средства в размер на 30 000 лв. от целевата субсидия 
за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. в целеви трансфер за 
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична 
общинска собственост, с които средства да се финансират неотложните 
ремонти, съгласно Приложение №14 „Справка по чл.55 от ЗДБРБ за 2022 

г. за трансформиране на средства за целева субсидия за капиталови 
разходи“ и Доклад от кмета на общината, обосноваващ причините за 

предложената трансформация; 
    20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на 
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината 

разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното 
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им 

размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за 
общинските фискални правила по ЗПФ, като не се променя 
предназначението на средствата в края на годината; 

    20.3.Да разработва и възлага подготовката на общински програми 
и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 

национални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на общината  за изпълнение на общинския план за развитие.; 

   20.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на 
общински програми и проекти.; 

 21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 
бюджета, съгласно Приложение 12. 

 
Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0, Въздържал се:0 

 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 
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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. 620/11.04.2022г., относно Изготвяне на 

експертна оценка за апартамент №4, ж.к „Лазар Драганов“, бл.А -2, ет.1, 

гр. Мизия 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 

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. 
РЕШЕНИЕ № 313 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Изготвяне на експертна оценка за апартамент №4, ж.к. „Лазар 

Драганов, бл.А-2, ет.1, гр.Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.47, ал.2 от ЗОС, чл. 31, т.4 от Наредба №6 за реда и 

условията за отдаване под наем и продажба на жилища – собственост на 

Община Мизия 

РЕШИ: 

Възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна 

оценка от оценител на имоти, за  следния жилищен имот в гр. Мизия: 
Апартамент №4, ж.к. «Лазар Драганов», бл.А-2, ет.1, гр. Мизия, с АОС 
№548/05.02.2008г., с цел неговата продажба, която да бъде внесена за 

одобрение на следващо заседание на Общинския съвет. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  Копие от АОС – 1бр. 

 
Гласували поименно:13 общински съветници  

За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 
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11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 8 Докладна записка с Вх. №621/11.04.2022г., относно Изготвяне 
на експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Липница. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
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 
РЕШЕНИЕ № 314 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Изготвяне на експертна оценка за поземлен имот  в  землището 

на с. Липница. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет – Мизия актуализира 
Програмата за управление и разпореждане с общински имоти 2022г., като 

в раздел III Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, т.3 
Продажба на земеделски земи, се добавя следния имот: 

ПИ с идентиф. №43774.78.3, НТП „Друг вид земеделска земя“, вид 
територия: Земеделска, с площ 2 399,00 кв.м., категория на земята: 6, 

номер по предходен план – КВС: 078003, местност „Припека“. 
 
2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 44, ал.1 и 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 експертна оценка от 
оценител на имоти, за  следния земеделски имот в землище с. Липница, 

общ. Мизия: ПИ с идентиф. №43774.78.3, НТП „Друг вид земеделска земя“, 
вид територия: Земеделска, с площ 2 399,00 кв.м., категория на земята: 6, 
номер по предходен план – КВС: 078003, местност „Припека“, с цел 

неговата продажба, която да бъде внесена за одобрение на следващо 
заседание на Общинския съвет. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  Копие от АОС – 1бр. 

 

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 
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4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 9 Докладна записка с Вх.№622/11.04.2022г., относно Отдаване 
под наем на имот частна общинска собственост – Масивна едноетажна 

сграда с площ 50 кв. в гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“ 

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. 
РЕШЕНИЕ № 315 

      от 21.04.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост – 

Масивна едноетажна сграда с площ 50 кв. м в гр. Мизия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от 

ЗОС и чл.16 от Наредба № 5 на ОбС - Мизия 

РЕШИ: 

Дава съгласието си да бъде отдадена под наем Масивна едноетажна 
сграда с площ 50,00 кв.м, находяща се в имот с кад. №1832, кв. 77, УПИ 
I, по плана на гр. Мизия, за търговски цели, чрез публичен търг с явно 

наддаване при условията на Наредба № 5 на Общински съвет - Мизия, за 
срок от 5 години. 
 

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против: 0, Въздържал се: 0 

 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 
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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. №619/07.04.2022г., относно Отчет за 
дейността на СК „Мизия“, получени и изразходени от бюджета средства за 
2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Красимир Маринов – Председател на спортен клуб „Мизия“ 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 

бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 

проекти и в 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, които дават отлична оценка. 
 

РЕШЕНИЕ № 316 

      от 21.04.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на СК „Мизия“, получени и изразходени от 
бюджета средства за 2021г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на СК „Мизия“ за 2021 г. и финансовия отчет 

на клуба. 

 

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

Предложението се приема. 

По т. 11 Докладна записка с Вх.№617/06.04.2022г., относно Свикване 
на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 
ВиК ООД – Враца на 12.05.2022г. 

    Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“ 

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. 
Иван Даков – Преди няколко сесии предложих да се осъществи среща с 
ВиК Враца и АВиК. Нека упълномощим представителя на общината да 

постави въпросите към асоциацията. 
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РЕШЕНИЕ № 317 

      от 21.04.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Свикване на редовно присъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 
територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 12.05.2022 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община 
Мизия или Венера Климентова Георгиева – Директор дирекция „ 
АПИОФД“ за представител на Община Мизия, който да участва в  

редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията 
по водоснабдяване и канализация на обособена територия , 
обслужвана от ВиК ООД- Враца  на 12.05.2022 г. /Четвъртък/ и 

резервна дата 26.05.2022 г. /Четвъртък/ и я упълномощава да гласува 
по дневния ред на събранието, както следва: 

 
По т.1.Приема бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца   за  

2022 г.– ЗА. 

По т.2. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

ВиК ООД- Враца   за 2021 г.; - ЗА. 

По т.3. Приема Отчет за дейността на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 
ВиК ООД- Враца   за 2021 г. - ЗА 

Гласували: 13 общински съветници 

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

По т. 12 Докладна записка с Вх.№625/13.04.2022г., относно Годишен 
отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците на 
община Мизия за 2021г. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“ 

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. 

 
РЕШЕНИЕ № 318 
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      от 21.04.2022 г. 

ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на 

отпадъците на община Мизия за 2021г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.9 от 

Закон за управление на отпадъците 

РЕШИ: 

Приема  Отчета за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на община Мизия за 2021г. 
Приложение: Отчет за изпълнение на Програма за управление на 

отпадъците на община Мизия за 2021г. 
 

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

Предложението се приема. 

По т.13 Докладна записка с Вх.№626/13.04.2022г., относно Приемане 
на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Мизия за периода 2022-2025г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“ 
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. 
 

РЕШЕНИЕ № 319 

      от 21.04.2022 г. 
ОТНОСНО: Приемане на програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Мизия за периода 

2022-2025г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

местната администрация,  във връзка с  чл.40 Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ)  

РЕШИ: 

1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Мизия за периода 2022-2025г.  

2. Възлага на Кмета на община Мизия да публикува програмата на 
интернет страницата на общината. 

 

МОТИВИ за приемането на Програмата за овладяване  популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Мизия 2022-2025г:          



26 

 

1. Причини, които налагат приемането: Изискванията на чл.40, ал.1, ал.2, 
ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните. 

2. Описание на проблема:  Наличието на голям брой безстопанствени 
кучета води до здравни рискове за хората.Те могат да бъдат преносители 
на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория. 

Много от тях се страхуват, безстопанствените кучета създават дискомфорт 
на населението. 

3. Цели: 
- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и 
домашните кучета, с което се гарантира здравето на хората, безопасността 

на средата за живеене и европейския имидж на България. 
- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни. 
- Развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета 
4. Финансови средства за изпълнение на план - програмата 

        Източници на финансиране: 
- Бюджет на Общинска администрация - Мизия; 
- Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВМД; 

- Дарения; 
5. Задачи и очаквани резултати 

- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 
понятието  "безстопанствени кучета"; 
- Повишаване чистотата на селищната среда; 

- Повишаване безопасността на гражданите; 
-Намаляване на социалното напрежение. 

- Намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предизвикани 
от скитащи кучета. 
 6.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Програмата  е изготвена в съответствие  с разпоредбите и целите  на 
националното и европейското законодателство. 

Изготвеният проект за ,,Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Мизия 2022-2025г.” е 
съобразен с изискванията на Закона за защита на животните. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Мизия.  
 

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

По т.14 Докладна записка с Вх.№ 627/14.04.2022г., относно Приемане 
на План за интегрирано развитие на Община Мизия (ПИРО) за периода 

2021- 2027г. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия 

Докладната записка е разглеждана във всички постоянни комисии към 

ОбС Мизия. 

РЕШЕНИЕ № 320 
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      от 21.04.2022 г. 
ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Мизия 

(ПИРО) за периода 2021 -2027 г.  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

местната администрация и чл. 13, ал. 4 от Закона за Регионално развитие, 
във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие 

РЕШИ: 

1. Приема „План за интегрирано развитие на Община Мизия за периода 

2021-2027 г.“ 
2. Възлага на Кмета на Община Мизия осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. ПИРО – Мизия за периода 2021-2027 г.; 

2. Приложение 1 – Програма за реализация; 

3. Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината 

проекти; 

4. Приложение 2 – Индикативна финансова таблица; 

5. Приложение 3 – Матрица на индикаторите за наблюдение и 

оценка; 

6. Индикатори за резултат. 

 

Гласували поименно:13 общински съветници  

За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 
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По т. 15 Докладна записка с Вх.№ 629/15.04.2022г., 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 на община Мизия 
Докладната записка е разглеждана в I Постоянна комисия по финанси, 
бюджет,  данъчна политика, общинска собственост  и жилищна политика, 

стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и 
проекти и IV Постоянна комисия по законност и законосъобразност на 

актовете на общински съвет, актовете на кмета на Общината, етика и 
жалби, молби на граждани, които дадоха своето положително становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 321 

      от 21.04.2022 г. 
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 

РЕШИ: 

1. Общински съвет –  Мизия, на основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 
28 от Закона за нормативните актове, приема Наредба за промени и 

допълнения  в Наредба  №11 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, 

със следните МОТИВИ: 
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 организирането на дейността на младежкото общинско общежитие. 

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. 
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. 

 
2. Общински съвет – Мизия, на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение 
на Решението В ЧАСТТА ОТНОСНО ОТМЕНЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА 
НАРЕДБАТА,  

със следните МОТИВИ:  
Общински съвет – Мизия смята, че изменението в Наредбата е 

законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на Община Мизия.  

С оглед защита на важни обществени интереси – считано от 
01.04.2022г. таксите на децата в детски ясли и детски градини не се 

поемат от родителите и се финансират от държавата, съгласно §5, 6 и 7 от 
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Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона 
за корпоративното подоходно облагане и необходимостта от своевременно 

привеждане на Наредбата в съответствие с материално-правните норми на 
нормативен акт от по-висока степен. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за промени и допълнения  в  
Наредба  № 11 на Общински съвет – Мизия за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Мизия. 
 

Гласували поименно:13 общински съветници  
За:13, Против:0, Въздържал се:0 
 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова За 

4 Игнат Николов За 

5 Йорданка Бадикова За 

6 Лидия Костова За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски За 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров За 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 16 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 към ОбС 

Мизия. Общинските съветници изказаха своето негативно отношение 

поради отсъствието на докладчика. 

 

РЕШЕНИЕ № 322 

      от 21.04.2022 г. 
ОТНОСНО: Информация за дейността на Кметство Липница за 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

Приема Информация отчет за дейността на Кметство Липница за 2021 г. 

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

По т.17 Докладна записка с Вх. №  628/14.04.2022г., относно 

Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие за 2022 година. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
    Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“ 

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 № 323 

      от 21.04.2022 г. 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие за 2022 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

за 2022 г. 

Приложение: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие за 2022 г. 

 

Гласували: 13 общински съветници 

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

 

По т. 18 Разни 

Ивета Цветанова – Наскоро се проведе работна среща за нивото на река 

Скът. Какво се реши? 

Цветанка Дамянова – Към секретаря на МКБППМН – Може ли да ми бъде 

предоставена програмата на обществените възпитатели? Предстои  

фестивала на баницата и няма институционална комуникация. Певческата 

група ще участва, но до тук. 

Галя Ангелова – Всички трябва да са получили поканите за влашкия 

празник в с. Софрониево. 

Валя Берчева – кмет – Благодаря на всички общински съветници за 

подкрепата за Бюджет 2022 и ПИРО на Община Мизия. Въпреки всичко 

ще продължим да работим в неяснота. На срещата с институциите, 

ангажирани с река Скът се взеха следните решения: стиковане на 

институциите, сформиране на междуведомствена експертна комисия, да 

се направи единен информационен портал и да има контрол върху това. 

Областният управител се ангажира тези мерки да се отнесат до 

правителството.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.47 ч. 
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