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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 

№ 37 /19.05.2022 г. 

 

       Днес, 19.05.202г./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 12 (дванадесет) общински съветници. 

Отсъства Ивета Цветанова. 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.№ 603/18.03.2022 г., относно Информация за 

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

3. Докладна записка с Вх.№ 644/12.05.2022 г., относно Отдаване под 

наем на помещение, находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. 
Софрониево за развиване на търговска дейност. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“ 
4. Докладна записка с Вх.№ 645/12.05.2022 г., относно Одобряване 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“ 
5. Докладна записка с Вх. № 646/12.05.2022 г., относно Одобряване 

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“ 

6. Докладна записка с Вх.№ 647/12.05.2022 г., относно Поемане на 
разходите по погребение в гр. Мизия. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 
социални дейности“ 
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7. Докладна записка с Вх. № 648/12.05.2022 г., относно Определяне на 
представител от община Мизия за участие в комисията за изработване 

на Областна здравна карта. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 

социални дейности“ 
8. Докладна записка с Вх. № 649/12.05.2022 г., относно Определяне на 

представител от община Мизия за участие в комисията за изработване 

на Областна аптечна карта. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 
социални дейности“ 

9. Докладна записка №  643/12.05.2022 г., относно Приемане на 

Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби 

на деца с изявени дарби през 2022 год. 

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

10. Разни 

 
Гласували: 12 общински съветници 
12 - 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. 
 

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 № 324 

      от 19.05.2022 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: 

Приема Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – 
Оряхово за 2021 година. 
 
Гласували:12 общински съветници  
За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 
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По т. 3 Докладна записка с Вх.№ 644/12.05.2022 г., относно Отдаване 
под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. 

Софрониево за развиване на търговска дейност. 
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 № 325 

      от 19.05.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж в 

старото кметство на с. Софрониево за развиване на търговска дейност. 

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 отдадено под наем помещение с площ 
13,68 кв.м,  находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. Софрониево 
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:12 общински съветници  

За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Отсъства 

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.№ 645/12.05.2022 г., относно 

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

 

РЕШЕНИЕ № 326 

      от 19.05.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Одобряване на експертна оценка за апартамент №4, ж.к. 

„Лазар Драганов“, бл. А-2, ет.1, гр. Мизия   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл. 31, ал. 4 от Наредба № 6 За реда и условията 
за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Мизия, 

Общински съвет – Мизия одобрява изготвената експертна оценка, 
определила пазарната стойност на следната недвижима собственост: 

Апартамент № 4, ж.к. „Лазар Драганов“, бл. А-2, ет. 1 , гр. Мизия, с 

АОС №548/05.02.2008 г., адекватна на състоянието му и пазарни условия 
на стойност  3 400,00 лв. /три хиляди и четиристотин  лева/. 

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия 
определя пазарни цени за продажба на имота и възлага на кмета на 
общината, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, да открие процедура за 

продажба на имота, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с 
начална тръжна цена – пазарната оценка.  
 

Гласували поименно: 12 общински съветници  
За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Отсъства 

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. № 646/12.05.2022 г., относно 
Одобряване 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 
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проекти и във II Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, 
безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, 

земеделие, гори и транспорт. 
.РЕШЕНИЕ № 327 

      от 19.05.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на експертна оценка за поземлен имот в 

землището на с. Липница.   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 
1. На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 5 За реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 

община Мизия, Общински съвет – Мизия одобрява изготвената експертна 
оценка, определила пазарната стойност на следната недвижима 
собственост: 

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

местност „Припека“, номер по предходен план – КВС:078003, с 
АОС№2473/22.03.2022г., адекватна на състоянието му и пазарни условия 
на стойност  1 440,00 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/. 

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия определя 
пазарни цени за продажба на имота и възлага на кмета на общината, на 

основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, да открие процедура за продажба на имота, 
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна 
цена – пазарната оценка.  

 
Гласували поименно:12 общински съветници  
За: 11, Против: 0, Въздържал се: 1 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Отсъства 

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 Въздържал се 

13 Цветанка Дамянова За 

Предложението се приема. 

По т. 6 Докладна записка с Вх.№ 647/12.05.2022 г., относно Поемане 
на разходите по погребение в гр. Мизия. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 

социални дейности“ 
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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 № 328 

      от 19.05.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Поемане на разходите по погребение в гр. Мизия. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 2 от Правила за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Мизия 

на Общински съвет Мизия. 

РЕШИ: 

 Сумата от 400,00лв. да се покрие от Бюджета на Община Мизия, 

параграф 4214 – Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет. 
 

Гласували поименно:12 общински съветници  
За:12, Против:0, Въздържал се:0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова Отсъства 

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. № 648/12.05.2022 г., относно 
Определяне на представител от община Мизия за участие в комисията за 
изработване на Областна здравна карта. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 
социални дейности“ 

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. 
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РЕШЕНИЕ № 329 

      от 19.05.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на представител от община Мизия за участие в 
комисията за изработване на Областна здравна карта. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 4 от 
Закона за лечебните заведения, определя Валерия Иванова Цурова на 
длъжност ”Здравеопазване и социални дейности” да представлява Община 

Мизия за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта. 
2. Упълномощава представителя на община Мизия да участва във 
вземането на решения по лична преценка, с оглед защита интересите на 

община Мизия. 
 

Гласували:12 общински съветници  
За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 8 Докладна записка с Вх. № 649/12.05.2022 г., относно 
Определяне на представител от община Мизия за участие в комисията за 
изработване на Областна аптечна карта. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и 

социални дейности“ 
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 № 330 

      от 19.05.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Определяне на представител от община Мизия за участие в 

комисията за изработване на Областна аптечна карта. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

РЕШИ: 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 227б, ал. 1 
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, определя 

Валерия Иванова Цурова на длъжност ”Здравеопазване и социални 
дейности” да представлява Община Мизия за участие в комисията за 

изработване на Областна аптечна карта. 
2. Упълномощава представителя на община Мизия да участва във 
вземането на решения по лична преценка, с оглед защита интересите на 

община Мизия. 
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Гласували 12 общински съветници  
За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 

Предложението се приема. 

По т. 9 Докладна записка №  643/12.05.2022 г., относно Приемане на 

Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на 

деца с изявени дарби през 2022 год. 

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, които дават отлична оценка. 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

      от 19.05.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на мерките за насърчаване 
на творческите заложби  на деца с изявени  дарби през 2022 год. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

На основание: чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби. 

РЕШИ: 

Приема Общинска програма на мерките за насърчаване на 

творческите заложби  на деца с изявени  дарби през 2022 год. 
 

Гласували 12 общински съветници  
За: 12, Против: 0, Въздържал се: 0 
Предложението се приема. 

По т. 10 Разни 

Г-жа Татяна Спасова запозна общинските съветници със сигнал, постъпил 

в ОбС Мизия от Васко Георгиев Недков. 

Г-н Иван Даков изказа благодарност за помощта, оказана за 

възстановяване на църквата в с. Крушовица. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.53 ч. 

 

 

 
 
 

ТАТЯНА СПАСОВА  
Председател Общински съвет - Мизия 
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НАДЯ ГЕЧЕВА  
Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 


