
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел факс: 0910/9-23-67, http://www.mezdra.bg, е–mail:  obsmezdra@mail. 

 

ДО 

г-н/г-жа .................................................. 

(Общински съветник) 

 

П О К А Н А 

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, 

т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както и Решение №3, от Протокол 

№1/12.11.2019 г. на ОбС Мездра 

 

С В И К В А М 

на заседание Общински съвет – Мездра на 12.12.2019 г. (четвъртък) от 17:00 часа, което 

ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния проект на  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ДЗ с Вх. № 58/06.12.2019 г. – Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Мездра.  

Докладчик: Я. Нинова 

 

2. Избор на състав и председатели на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

3. ДЗ с Вх. № 48/05.12.2019 г. – Промяна в Решение № 678 от Протокол № 54/28.03.2019г. за 

ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД 

за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

4. ДЗ с Вх. № 19/21.11.2019 г. – Разделно събиране на битови отпадъци. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

5. ДЗ с Вх. № 15/20.11.2019 г. – Искане от Л. Лазарова – Директор на ОД „Земеделие“ – Враца, 

за предоставяне имотите – полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за разпределяне на масивите за 

ползване в землищата на община Мездра, за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, по цена 

в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

 

ЯНА НИНОВА 

Председател на  

Общински съвет – Мездра 

 


