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
№15/17.12.2020г.

Днес, 17.12.2020 г. от 11:00 ч., на основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4
от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а,
ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за
удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и
Заповед № РД – 01- 677 от 25.11.2020 г. на министъра на
здравеопазването, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от
ЗМСМА се проведе редовно заседание на Общински съвет, Мизия от
разстояние
чрез
видеоконференция,
посредством
електронната
платформа ZOOM.
В заседанието взеха участие 13 (тринадесет) общински съветници.
Отсъстващи няма.
В заседанието взеха участие Валя Берчева – кмет на община Мизия,
Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия и представители на
общинската администрация.
След поименна проверка на общинските съветници и обявяване на
кворум заседанието беше открито и ръководено от Татяна Спасова –
председател на Общински съвет, Мизия.
Общински съвет, Мизия гласува следния проект за дневен ред:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Вх. №267/30.11.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна
оценка за урегулиран поземлен имот в с. Войводово, общ. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
3. Вх. №271/09.12.2020г., докладна, относно определяне размера на
таксата за битови отпадъци за 2021 г. на територията на община
Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
4. Вх. № 274/ 11.12.2020 г. докладна, относно корекция в разходната
част на бюджета на Община Мизия в местни дейности и
дофинансиране за 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „ БФ“
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5. Вх. № 275/ 11.12.2020 г. докладна, относно компенсирани промени
в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата
субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „ БФ“
6. Вх. № 276/ 11.12.2020г. докладна, относно молба от Йозеф Иванов
Черняшки за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за
2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Маргарита Фенерска – ст. специалист „Приходи“
7. Вх. № 277/ 11.12.2020 г. докладна, относно молба от Галина Петрова
Конова за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Маргарита Фенерска – ст. специалист „Приходи“
8. Вх. № 270/09.12.2020г., докладна относно приемане на план за
работата на Общински съвет – Мизия през 2021 г.
Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия
9. Преразглеждане докладна Вх. № 242 / 16.10.2020 г, относно
промени възнаграждението на общинските съветници.
Докладна от Иван Даков – общински съветник
10. Разни
Гласували поименно: 13
За: 13
Против: 0
Въздържал се: 0

# Гласувал

Вот

1 Галя Ангелова

За

2 Иван Даков

За

3 Ивета Цветанова

За

4 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За
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10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
Заседанието протече при така гласувания дневен ред.
По т. 1. „Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани“ от дневния ред, всеки гражданин имаше възможността да се
включи в заседанието, като заяви участието си до 9.00 часа на
17.12.2020 г. на електронен адрес obsavet_miziq@abv.bg., като се посочи
име, организация, населено място и актуален имейл адрес за получаване
на линк за достъп до онлайн сесията.
В електронната поща няма постъпили заявления за участие.
По т. 2. Вх. №267/30.11.2020г., докладна, относно изготвяне на
експертна оценка за урегулиран поземлен имот в с. Войводово, общ.
Мизия.
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 №153
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Изготвяне на експертна оценка
имот в с. Войводово, общ. Мизия

за Урегулиран поземлен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.5, ал.1, т. 7 от ПОДОСНКВОА на ОбС – 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 2020г., като в раздел ІІІ, т.2 се добави следният имот:
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Урегулиран поземлен имот, с кад.№500.227, с площ
кв.м, с. Войводово, общ. Мизия, с АОС №2395/28.05.2018г.

1609,00

2. На основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, чл. 44,
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 имота, посочен в т.1 - с цел
неговата продажба.
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 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
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По т. 3 Вх. №271/09.12.2020г., докладна, относно определяне размера
на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на територията на община
Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
Докладната е разглеждана във всички постоянни комисии.
РЕШЕНИЕ №154
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021
година на територията на община Мизия.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.66, за услугите по чл.62 от Закона за местните данъци
и такси и чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
РЕШИ:
І.Приема план – сметката за всяка дейност, включваща необходимите
разходи за :
- Осигуряване на съдове
кофи за ТБО;

за съхраняване на битовите отпадъци -

- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации или съоръжения за обезвреждането им;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.
ІІ.Определя основата, върху която се изчислява таксата за битови
отпадъци, както и размера на промила за 2021 година.
1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за
жилищни имоти на предприятия във всички населени места на
територията на община Мизия - пропорционално върху данъчната
оценка на съответния имот в размер на 7 промила, в т.ч:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,0 промила
- чистота на територията за обществено ползване - 1,5 промил
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1.1. За собственици на имоти, които няма да се ползват през цялата
година и за които е подадена декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ в
общинска администрация до края на предходната година се събира
такса за:
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,0 промила
- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил
1.2. За собственици на имоти, за които не е организирано
сметосъбиране и сметоизвозване от общината се събират такси за:
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –3,0
промила
- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил
2. За нежилищни имоти в регулация на ЮЛ и ЕТ, пропорционално
върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на
имотите в размер на 13,0 промила в т.число:
- сметосъбиране и сметоизвозване – 6,5 промила
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,5 промила
- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила
3. За имоти извън регулация на физически лица се събира такса 4,5
промила в т.число:
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,0 промила
- чистота на територията за обществено ползване – 1,5 промил
4.За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които не се предоставя
услугата сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху повисоката между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите в
размер на 6,5 промила , в т. число:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 0 промила
- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,5 промила
- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила.
5. За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които се предоставя
услуга сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху повисоката между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите в
размер на 13,0 промила , в т. число:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 6,5 промила
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- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
3,5 промила
- чистота на територията за обществено ползване – 3,0 промила.
6. ЮЛ и ЕТ, които самостоятелно извършват услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване и имат сключен договор за депониране
на битови отпадъци, се освобождават от ТБО.
ІІІ. Разликата от 54 244,91 лв. /при 100% събираемост/ или 122 105,02
лв. /при 80% събираемост/, представляваща невъзстановения размер на
пълните разходи на общината по предоставянето на услугата за ТБО, да
е за сметка на други общински неданъчни приходи съгласно чл.8, ал.3 и
ал.4 от ЗМДТ.
ІV. ОбС Мизия дава съгласие Кметът на Общината, в рамките на
одобрените с план-сметката разходи, да извършва целесъобразни
промени в различните видове разходи по дейностите за поддържане на
чистота, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови
отпадъци и от извършените разходи.
V. ОбС Мизия възлага на кмета на Общината да заложи в бюджета на
Община Мизия за 2021 г. разходи, съобразно одобрената план-сметка.
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 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За
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9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
По т. 4 Вх. № 274/ 11.12.2020 г. докладна, относно корекция в
разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности и
дофинансиране за 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „ БФ“
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 №155
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в
местни дейности и дофинансиране за 2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА
РЕШИ:
1.Приема корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в
местни дейности и дофинансиране за 2020 г., както следва:

параграф

име на параграф

Стойностни показатели
Местни дейности

–

уточнен
годишен
план
било

уточнен
годишен
Корекция
план
става

19 700

34 700

Разход

122 Общинска администрация
1015

материали

+15 000

8

1020

разходи
услуги

за

външни
93 000

106 390

+13 390

4214

обезщетения
и
помощи по решение
на общинския съвет 1 500

0

-1 500

4600

Разходи
внос

3 370

3 760

+390

117 570

144 850

+27 280

обезщетения
и
помощи по решение
на общинския съвет 0

1 110

+1 110

0

1 110

+1 110

73 440

54 255

-19 185

390

0

-390

73 830

54 255

-19 575

за

членски

Разходи
745 Обредни домове и зали

4214
Разходи

123 Общински съвети
0209

Други плащания
възнаграждения

4600

Разходи
внос

за

и

членски

Разходи
524 Домашен социален патронаж

+40 576
1011

Храна

40 085

80 661

1015

материали

15 353

19 653

+4 300

1020

разходи
услуги

19 995

25 547

+5 552

75 433

125 861

+50 428

1 500

0

-1 500

1 500

0

-1 500

13 999

-17 684

за

външни

Разходи
714 Спортни бази за спорт за всички
4309

Други субсидии
плащания

Разходи

и

Дофинансиране
122 Общинска администрация
0101

Заплати и възнагр.на
31 683
персонала, нает по

9

трудови правоотн.

311 Детски градини

0101

Заплати и възнагр.на
персонала, нает по
трудови правоотн.
37 716

0

-37 716

Заплати и възнагр.на
персонала, нает по
трудови правоотн.
5 427

3 084

-2 343

Общо разходи:

343 159

0

431 Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детски градини

0101

343 159

2. Възлага на Кмета на Община Мизия да отрази промените по
бюджета на Община Мизия за 2020 година.
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 Йорданка Бадикова За
5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка За
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9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова За

Предложението се приема.
По т.5 Вх. № 275/ 11.12.2020 г. докладна, относно компенсирани
промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата
субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „ БФ“
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 №156
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО:
Компенсирани
финансирани със средства
разходи за 2020 г.

промени
в
капиталовите
разходи,
от целевата субсидия за капиталови

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и съгласно чл.
124, ал.3 от Закона за публичните финанси
РЕШИ:
1. Приема компенсирани промени в капиталовите разходи,
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи
за 2020 г, съгласно Приложение 3, т.1;
2. Приема корекция в разходната част в местни дейности, финансирани
с Европейски средства, код 42 на СЕС – „Разплащателна агенция“ за
2020 г. съгласно Приложение 3, т.2.
Гласували поименно: 13 общински съветници
За: 13
Против: 0
Въздържал се: 0
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# Гласувал

Вот

1 Галя Ангелова

За

2 Иван Даков

За

3 Ивета Цветанова

За

4 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
По т.6 Вх. № 276/ 11.12.2020г. докладна, относно молба от Йозеф
Иванов Черняшки за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за
2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Маргарита Фенерска – ст. специалист „Приходи“
РЕШЕНИЕ №157
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Молба с вх. № 6100-120/30.09.2020г. от Йозеф Иванов
Черняшки за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за 2021г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ
РЕШИ:
12

Лицето Йозеф Иванов Черняшки да се освободи частично от такса
битови отпадъци за 2021г. за посочения имот.
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 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
По т. 7 Вх. № 277/ 11.12.2020 г. докладна, относно молба от Галина
Петрова Конова за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за
2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Маргарита Фенерска – ст. специалист „Приходи“
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РЕШЕНИЕ №158
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Молба с вх. № 6100-121/30.09.2020г. от Галина Петрова
Конова за пълно освобождаване от такса битови отпадъци за 2021г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ
РЕШИ:
Лицето Галина Петрова Конова да се освободи частично от такса
битови отпадъци за 2021г. за посочения имот.
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 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За
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Предложението се приема.
По т. 8 Вх. № 270/09.12.2020г., докладна, относно приемане на план за
работата на Общински съвет – Мизия през 2021 г.
Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия
Докладната е разглеждана във всички комисии.
РЕШЕНИЕ №159
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Приемане на План за работата на Общински съвет Мизия
през 2021г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.21, ал.1, т.23 и чл.25, ал.1 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 и
чл.17, ал.1 от ПОДОСНКВОА
РЕШИ:
ПРИЕМА План за работата на Общински съвет Мизия през 2021г.,
заедно с приложенията към него:
-Календарен график за провеждане заседанията на Общинския съвет
през 2021г. /приложение №1/;
-Календарен график за провеждане заседанията на постоянните
комисии през 2021г. /приложение№2/;
-Календарен график за провеждане заседанията на Председателския
съвет през 2021г. /приложение №3/.
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 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За
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6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

За

Предложението се приема.
По т. 9 Преразглеждане докладна Вх. № 242 / 16.10.2020 г, относно
промени възнаграждението на общинските съветници.
Докладна от Иван Даков – общински съветник
Г-н Даков представи своята докладна.
Докладната е разглеждана отново във всичките четири постоянни
комисии, които дадоха своите становища.
Г-жа Венера Георгиева – директор Дирекция „АПИОФД“ представи
информация за финансовото състояние на Общината и разчет на
възнагражденията на общинските съветници при различните проценти
от средната брутна работна заплата за общинската администрация. Г-жа
Георгиева заяви, че изравнителната субсидия за 2021 г., която е изцяло
за местна дейност не е завишена с един лев, тя се запазва и не е
съобразена с това, че минималната работна заплата от 610 лв. става 650
лв. Очакваните местни приходи с изравнителната субсидия са в размер
на 1 313 580 лв., а разходите, които трябва да се заложат с новата
минимална заплата и издръжките на детските градини, Домашен
социален патронож и цялата издръжка в местна дейност излиза на
2 510 000 лв. Недостигът в Бюджет за местна дейност 1 196 000 лв. За
заплати в местна дейност са необходими 996 000 лв. Непосилно е за
община Мизия да направи Бюджет 2021 при разчет на тези данни.
Местните приходи са много малко, за да се направят тези разходи.
Необходими са 300 000 лв. за заплати в местна дейност. Г-жа Георгиева
сподели мнението на г-жа Ангелова, че всеки иска увеличение на
заплатата, 1000 лв. искат и работниците, работещи на сметосъбирачната
машина, които зима и лято са на контейнерите, но е невъзможно. Г-жа
Георгиева припомни на общинските съветници, че са гласували и за
разликата от ТБД в размер на 122 000 лв.при 80 % събираемост и че
тези пари са пак от местни приходи. Ако тази такса се събира, както
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досега при 70 %, ще са необходими 150 000 лв., за да възстановим
разходите, които са необходими за тази услуга.
За възнагражденията на 55% за сегашната средна работна заплата от
510 лв .в момента бруто ще стане 608 лв. бруто. Това носи след себе си
116 лв. осигуровки или разход на един общински съветник 724 лв.
Чистата сума ще бъде увеличена със 76 лв. При 70% брутна заплата ще
стане 773 лв., осигуровките ще са 148 лв., или като цяло това ще струва
на общината 921 лв. месечно за един общински съветник. Общият
бюджет при такъв процент само за заплати и осигуровки е 150 474 лв. а
при 55% - 122 148 лв. Ако вземете това решение на община Мизия ще са
и необходими още 28 000 лв., за да се обезпечат вашите заплати. Вашите
заплати не са от икономии, те са от данъците на хората. При 70%
събираемост, няма как да се направи икономия. Ако данъците не бъдат
събрани и вие няма да получите заплати. Г-жа Георгиева изрази своето
притеснение, относно това, че Бюджет 2021 няма да е балансиран. Ще се
затворят детски градини, няма да могат да се подсигурят храни и горива
за тях, Домашен социален патронаж, училищни столове. Маломерната
паралелка в с. Крушовица трябва да се дофинансира с 18 000 лв., трябва
да се обезпечи заем от 201 000 лв., ТБД, вноски по ДДС и застраховки
по обекти. Просрочените ни задължения са също много – 338 000 лв.
Това всичко трябва да се заложи в Бюджет 2021 г. и всичко е от местна
дейност. На въпроса на г-жа Дамянова колко се дофинансират заплати в
администрацията от местна дейност, г-жа Георгиева отговори, че не се
дофинансират.
Общинският съветник Галя Ангелова призова всички общински
съветници да отхвърлят докладната записка, внесена от г-н Даков за
увеличение на възнагражденията от 55% на 70%.
РЕШЕНИЕ № 160
от 17.12.2020г.
ОТНОСНО: Промени възнаграждението на общинските съветници.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ
На основание: чл.34, ал.1 и ал. 2, т.2 от ЗМСМА
РЕШИ:
Определя размера на възнаграждението на общинските съветници към
Общински съвет – Мизия, мандат 2019 – 2023 г. да бъде в размер на 70%
от средната брутна работна заплата на общинска администрация за
съответния месец.
Гласували поименно: 13 общински съветници
За: 7
Против: 5
Въздържал се: 1

17

# Гласувал

Вот

1 Галя Ангелова

Против

2 Иван Даков

За

3 Ивета Цветанова

Против

4 Йорданка Бадикова

Против

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

Против

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

Против

13 Цветанка Дамянова

Въздържал се

Предложението се приема.
По т.10 Разни
Постъпи предложение от Цветан Василев за прегласуване на докладна
Вх. № 242 / 16.10.2020 г, относно промени възнаграждението на
общинските съветници.
Гласували поименно: 13 общински съветници
За: 12
Против: 1
Въздържал се: 0

# Гласувал

Вот

1 Галя Ангелова

За
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2 Иван Даков

За

3 Ивета Цветанова

За

4 Йорданка Бадикова

За

5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

3а

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

За

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

За

13 Цветанка Дамянова

Против

Предложението се приема.
Пристъпи се към повторно гласуване на докладна Вх. № 242 /
16.10.2020 г, относно промени възнаграждението на общинските
съветници.
Г-жа Татяна Спасова призова към гласуване по съвест.
Гласували поименно: 13 общински съветници
За: 7
Против: 5
Въздържал се: 1

# Гласувал

Вот

1 Галя Ангелова

Против

2 Иван Даков

За

3 Ивета Цветанова

Против

4 Йорданка Бадикова

Против
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5 Лидия Костова

За

6 Николай Иванов

За

7 Пламен Герговски

За

8 Сашка Началнишка

За

9 Соня Манасиева

За

10 Татяна Спасова

Против

11 Трифон Тодоров

За

12 Цветан Василев

Против

13 Цветанка Дамянова

Въздържал се

Предложението се приема.
Приетото Решение № 160 по т. 9 от дневния ред се прегласува със
същия вот и остава в сила.
Ивета Цветанова зададе въпрос за пазара в с. Крушовица. Защо, до кога
и ако ще функционира покрай празниците при какви условия?
Отговор на г- жа Лехчевска: предвид мерките на Щаба на общината
пазара няма да функционира до Нова година.
Питане на Трифон Тодоров: на община Мизия са отпуснати 1 400 000 лв.
Защо липсват селата Липница и Крушовица.
Г- жа Берчева ще отговори на следваща сесия.
Питане от г-жа Галя Ангелова за ромите в Софрониево за ромския
празник. Отговор ще получи писмено.
Г- жа Цветанка Дамянова пожела на всички колеги да са здрави и
разумни най-вече здраве и щастие.
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – Председател на
Общински съвет –Мизия закри заседанието.

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