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ДО 

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

(Общински съветник) 

 

П О К А Н А 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.13, ал.1, т.1 и чл.55, ал.1, т.1от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

С В И К В А М 

на заседание Общински съвет – Мездра на 30.01.2020г.(четвъртък) от 16:00 часа, 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ДЗ с Вх. № 2332/11.11.2019 г. – Планове за дейността на читалищата от община 

Мездра за 2020г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

2. ДЗ с Вх. № 173/17.01.2020 г. – Приемане на Стратегия за управление на общинска 

собственост за периода 2019 – 2023 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

3. ДЗ с Вх.№ 186/24.01.2020г. - Приемане на годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

4. ДЗ с Вх. № 183/23.01.2020г. - Приемане на бюджет на община Мездра за 2020 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 

 

5. ДЗ с вх.№184/23.01.2020г. – Определяне размера на индивидуалните основни 

месечни възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметства в Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

6. ДЗ с Вх. № 16/20.11.2019 г. – Финансов отчет за деветмесечието на 2019г., резюме от 

отчет за дейността на ЛЗ и финансово – икономически анализ на „МБАЛ Мездра“  

Докладчик: д-р П. Вълчев 

 

7. ДЗ с Вх.170/15.01.2020г. - Откриване на процедура и определяне състав на комисия 

за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ Мездра” ЕООД. 

Докладчик: Я. Нинова 

 



8. ДЗ с Вх.№167/14.01.2020г. - Избор на заместник- председатели на Общински съвет 

Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

9. ДЗ с Вх.№163/14.01.2020г. - Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

10. ДЗ с Вх.№157/10.01.2020г. - Приемане на Наредба за управление на отпадъци на 

територията на Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

11. ДЗ с Вх. № 136/19.12.2019г. – Приемане и одобряване за 2020 година на: план - 

сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в  депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

12. ДЗ с Вх. № 125/16.12.2019 г. – Приемане на Анализ на потребностите относно 

подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

13. ДЗ с Вх. № 116/12.12.2019 г. – Предложение за приемане на краткосрочна програма 

за насърчаване използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

територията на Община Мездра 2019 – 2022 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 10 

от Закон за енергията от възобновяеми източници. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

14. ДЗ с Вх.№181 /22.01.2020 г. - Приемане на отчет за работата на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - 

Община Мездра през 2019г. 

Докладчик: Н. Минева 

 

15. ДЗ с Вх.№159/10.01.2020г. - Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

16. ДЗ с Вх. № 156/10.01.2020г. – Разрешение за изработване на подробен устройствен 

план- план за регулация и застрояване за Находище за добив на скалнооблицовъчни 

материали- варовици от находище „Енджи - юг” в землището на село Горна Кремена, 

община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

17. ДЗ с Вх. № 36/02.12.2019 г. –  Учредяване на вещно право – право на ползване на 

имот, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор за 

находище за добив на скалнооблицовъчни материали „Требежа“ в землището на с. 

Горна Кремена, общ. Мездра - включване в програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2020г. 

Докладчик: И.Аспарухов 

 

18. ДЗ с Вх. № 36/02.12.2019 г. – Учредяване на вещно право – право на ползване на 

имот, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор за 



находище за добив на скалнооблицовъчни материали „Требежа“ в землището нас. 

Горна Кремена, общ. Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

19. ДЗ с Вх. №47/04.12.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински 

поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на 

възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 

15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на 

собственици по реда на §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 

2010г.)  

Докладчик: И. Аспарухов 

 

20. ДЗ с Вх. № 57/06.12.2019 г. – Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра 

Автотранспорт 2003“ ЕООД във връзка с влошеното финансово състояние на 

управляваните от него дружества 

Докладчик: М. Михов 

 

21. ДЗ с Вх.153/07.01.2020г.-Спешни мерки за ограничаване скоростта на преминаващи 

МПС през село Зверино 

Докладчик: С. Петров 

 

22. ДЗ с Вх. № 62/06.12.2019 г. – Докладна от С. Алексиева – кмет на с. Г. Кремена 

относно повредено пътно съоръжение на общински път.  

Докладчик: С. Алексиева 

 

23. ДЗ с Вх. № 63/06.12.2019 г. – Докладна от С. Алексиева – кмет на с. Г. Кремена 

относно ремонт на тоалетната в сградата на кметството. 

Докладчик: С. Алексиева 

 

24. ДЗ с Вх. № 128/17.12.2019 г. – От Председателя на ОбС Мездра относно докладна с 

Вх. № 83/10.12.2019г. от Митко Руменов Ценов – състезател на СК „Атлет“ гр. Мездра  

Докладчик: Я. Нинова 

 

25. ДЗ с Вх. № 126/17.12.2019 г. – От Председателя на ОбС Мездра относно заявление с 

Вх. № 26/26.11.2019г. от Цветко Петров Стеев – жител на с. Зверино  

Докладчик: Я. Нинова 

 

26. ДЗ с Вх. № 127/17.12.2019 г. – От Председателя на ОбС Мездра относно молба с Вх. 

№ 29/28.11.2019г. от Мариана Тотева Серафимова – Управител на „ГАМА НОВА“  

Докладчик: Я. Нинова 

 

27. ДЗ с Вх. № 133/18.12.2019 г. – От Председателя на ОбС Мездра относно жалба с Вх. 

№ 131/18.12.2019г.от граждани, живеещи на ул. „Пейо Яворов“ № 4, вх. А 

Докладчик: Я. Нинова 

 

 

 

ЯНА НИНОВА 

Председател на  

Общински съвет – Мездра 

 


