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
№14/19.11.2020г.
Днес, 19.11.2020г./четвъртък/ от 11:00 часа в Заседателната зала на
Читалище „Просвета“ – гр. Мизия, се проведе редовно заседание на
Общински съвет Мизия, Мандат 2019-2023г., в което взеха участие
12/дванадесет/ общински съветници: Иван Даков, Ивета Цветанова,
Йорданка Бадикова, Лидия Костова, Николай Иванов, Пламен
Герговски, Сашка Началнишка, Соня Манасиева, Татяна Спасова,
Трифон Тодоров, Цветан Василев, Цветанка Дамянова. Отсъства г-жа
Галя Ангелова – по здравословни причини. На днешното заседание
присъстваха: г-жа Валя Берчева – кмет на община Мизия, г-жа
Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия, жители на община
Мизия и служители на общинска администрация. Заседанието бе водено
от Председателя на Общински съвет Мизия - г-жа Татяна Спасова, която
провери кворума и обяви заседанието за легитимно да взима решения.
Заседанието е проведено при спазване на всички разпоредени
противоепидемични
мерки
във
връзка
с
ограничаване
разпространението на COVID-19 със заповеди на министъра на
здравеопазването,
както
и
хигиенно-санитарни
изисквания
и
предписания на здравните органи.
Г-жа Спасова – председател на ОбС Мизия предложи следния проектодневен ред:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Вх. №257/11.11.2020г., докладна, относно Приемане на
Информация за отдадените под наем общински земеделски земи и
останалите ненаети площи – общо и по землища.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
3.Вх.№258/11.11.2020г., докладна, относно Мерки за зимното
поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община
Мизия през зимния сезон 2020/2021г. и нормалното функциониране на
бюджетните учреждения в общината.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“
4.Вх. №259/13.11.2020г., относно даване на съгласие за бракуване
на автомобили, собственост на Община Мизия и отписването им от
баланса на общината.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
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5.Вх.№260/13.11.2020г., докладна относно приемане Отчет на г-жа
Валя Берчева – кмет на Община Мизия за периода от м. ноември 2019 г.
до месец октомври 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
6.Разни
Гласували: 12 -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 присъстваха граждани на с.Софрониево, които споделиха
своите притеснения и направиха коментари, относно:
- Намаления брой ученици и субсидирането на училищата от
селищната система;
- Статут на стари лозя, намиращи се м/у с. Крушовица и с.
Софрониево;
- Продажба на „Млекокоп“ в с. Софрониево;
- Обходен път на с. Софрониево;
- Критерии, определящи кандидатстване в програмата „ Топъл обяд“
Г-жа Берчева коментира всички точки. По въпроса за училищата
г-жа Йорданка Бадикова заяви, че училището в с. Софрониево не
се дофинансира с общински средства и не е в тежест на общината,
а от приходи наем собствена земя
По т.2 Вх. №257/11.11.2020г., докладна, относно Приемане на
Информация за отдадените под наем общински земеделски земи и
останалите ненаети площи – общо и по землища.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет,
данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика,
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и
проекти, която даде своето становище.
РЕШЕНИЕ №149
от 19.11.2020г.
ОТНОСНО: Приемане на Информация за отдадените под наем общински
земеделски земи и останали ненаети площи – общо и по землища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА
на ОбС, Мизия
РЕШИ:
Приема Информацията за отдадените под наем общински
земеделски земи и останали ненаети площи – общо и по землища, към
05.11.2020г.
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Гласували поименно 12 общински съветници:
За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия
Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня
Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев, Цветанка
Дамянова.
0- против, 0- въздържал се.
Предложението се приема.
По т.3 Вх. №258/11.11.2020г., докладна, относно Мерки за зимното
поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община
Мизия през зимния сезон 2020/2021г. и нормалното функциониране на
бюджетните учреждения в общината.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“
Докладната е разглеждана във II постоянна комисия по обществен ред и
сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи,
екология, земеделие, гори и транспорт, която даде своето становище.
РЕШЕНИЕ №150
от 19.11.2020г.
ОТНОСНО: Мерки за зимното поддържане и почистване на общинската
пътна мрежа при община Мизия през зимния сезон 2020/2021 г. и
нормалното функциониране на бюджетните учреждения в общината.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: Чл.21,ал.1,т.23
ПОДОСНКВОА на ОбС, Мизия

от

ЗМСМА

и

и

чл.5,

ал.

2

от

РЕШИ:
Приема за информация Доклада за предприетите мерки за зимното
поддържане и почистване на общинската пътна мрежа и нормалното
функциониране на бюджетните учреждения в община Мизия през
зимния сезон 2020/2021 г.
Гласували: 12 -За, 0 - Против, 0- Въздържал се
Предложението се приема.
По т.4 Вх. №259/13.11.2020г., относно даване на съгласие за
бракуване на автомобили, собственост на Община Мизия и отписването
им от баланса на общината.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
Докладната е разглеждана в I постоянна комисия по финанси, бюджет,
данъчна политика, общинска собственост, жилищна политика,
стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и
проекти, която даде своето становище.
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РЕШЕНИЕ №151
от 19.11.2020г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за бракуване на автомобили
собственост на Община Мизия и отписването им от баланса на
общината.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: Чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъдат бракувани, като негодни за употреба
и предадени за старо желязо след бракуването им следните
автомобили:
1.1.Товарен автомобил УАЗ 374106, Рег.№ ВР 92-96 АР;
1.2.Товарен автомобил ФИАТ ДУКАТО, Рег.№ ВР 15-98 ВК;
1.3.Лек автомобил „ДУЕ Тико”, Рег. № 23-24 ВК;
1.4 .Специализиран автомобил „РОБУР ДЛ 16”, Рег. № 37-91 АР;
1.5. Товарен автомобил ГАЗ 53А, Рег.№ ВР 43-35 ТВ;
1.6. Товарен автомобил УАЗ, , Рег.№ ВР 93-00 АН
2. Възлага на Кмета на общината да организира и извърши всички
последващи действия, свързани с бракуването на горепосочените
автомобили.
Гласували поименно 12 общински съветници:
За- 12, Ивета Цветанова, Иван Даков, Йорданка Бадикова, Лидия
Костова, Николай Иванов, Пламен Герговски, Сашка Началнишка, Соня
Манасиева, Татяна Спасова, Трифон Тодоров, Цветан Василев, Цветанка
Дамянова.
0- против, 0- въздържал се.
Предложението се приема.
По т.5 Вх. №260/13.11.2020г., докладна относно приемане Отчет на
г-жа Валя Берчева – кмет на Община Мизия за периода от м. ноември
2019 г. до месец октомври 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладната е разглеждана във всички постоянни комисии на ОбС
Мизия, които дадоха своите становища.
РЕШЕНИЕ №152
от 19.11.2020г.
ОТНОСНО: Приемане Отчет на г-жа Валя Берчева – кмет на Община
Мизия за периода от м. ноември 2019 г. до месец октомври 2020 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: Чл.44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.5, ал.2 от ПОДОСНКВОА на ОбС
– Мизия.
РЕШИ:
Приема Отчет на г-жа Валя Берчева – кмет на Община Мизия за
периода от м. ноември 2019 г. до месец октомври 2020 г.
Гласували: 12-за, 0- против, 0- въздържал се
Предложението се приема.
По т.6 Разни
Г-жа Спасова – Председател на ОбС Мизия запозна общинските
съветници с постъпило с Вх.№262/17.11.2020г. заявление за достъп до
обществена информация УРИ 1605465171442 - 15.11.2020г., касаещо
работа на постоянните комисии на ОбС, видеозописи и излъчвания във
фейсбук страницата на ОбС, гр. Мизия и Годишния план на ОбС.
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – Председател на
Общински съвет –Мизия закри заседанието в 13:10 часа.

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