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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 27.02.2020 г.(четвъртък) от 16:00 часа, 

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

на 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ДЗ с Вх. № 226/17.02.2020 г. – Кандидатстване на община Мездра с проектно 

предложение по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – Системи за външно изкуствено осветление на общините“ 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014 – 2021 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

2. ДЗ с Вх. № 229/17.02.2020 г. – Участие в петата процедура за присъждане на Етикет 

за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

3. ДЗ с Вх.№ 207/10.02.2020 г. – Възлагане на услугата „Патронажна грижа“, като 

услуга от общ икономически интерес, представлявана от община Мездра по Проект на 

BG05M9OP001 – 2.040 – 0042 – C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Мездра“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.040“ „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 

 

4. ДЗ с Вх. № 225/17.02.2020 г. – Приемане на решения за предоставяне за ползване на 

общински мери, пасища и ливади на територията на община Мездра през стопанската 

2020 - 2021 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 



5. ДЗ с Вх. № 218/13.02.2020 г. – Покана за редовно заседание на общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ – Враца. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

6. ДЗ с Вх. №180/22.01.2020г. – от Н. Найденов – управител на „Екопроект“ ООД, 

относно отчет за дейността на дружеството за 4 – то тримесечие на 2019 г. 

Докладчик: Н. Найденов 

 

7. ДЗ с Вх. № 231/18.02.2020 г. - Даване на разрешение за отдаване под наем, чрез 

провеждане на публичен търг и сключване на договор за наем на недвижим имот 

сграда идентификатор 47714.500.363.8по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

на гр. Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

8. Уведомление от ЧСИ с Вх. № 202/04.02.2020 г. - Относно задълженията на „Мездра 

– Автотранспорт 2003“ ЕООД.  

Докладчик: И. Аспарухов 

 

9. ДЗ с Вх. № 238/20.02.2020 г. – Бизнес – план на „Транс –Авто 2015“ ЕООД. 

Докладчик: М. Михов 

 

10. ДЗ с Вх.№169/15.01.2020 г. – От кмета на с. Крапец, относно ритуалната зала. 

Докладчик: А. Горанов 

 

11. ДЗ с Вх. № 216/13.02.2020 г. – Жалба от гражданите живеещи на ул. „Пейо Яворов“ 

№ 4, Вх. „А“. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

12. ДЗ с Вх. № 217/13.02.2020 г. – Молба от В. Георгиева – представител на живущите 

в с. Лик, общ. Мездра в района от ул. „Чичера“, „Подбалканска“ до главната улица на 

селото (до училището) и площада между тях. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

13. Питане до кмета с Вх. № 221/14.02.2020 г. - от Г. Василева – общински съветник 

от групата на „БСП за България”. 

Докладчик: Г. Василева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНА НИНОВА 

Председател на  

Общински съвет – Мездра 

 


