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

СПРАВКА
за приети решения на заседание на ОбС – Мездра
ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 г.
1. ДЗ с Вх. № 11/15.11.2019 г. – Преразглеждане на Решение № 782 от Протокол №
63/07.11.2019г. на Общински съвет Мездра.
Докладчик: Я. Нинова
Решение 6
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
РЕШИ:
1. Утвърждава за учебната 2019/2020г. следните паралелки както следва:
№
по
ред

1.

Училище

Общ брой
ученици

гр./с.

Клас /

Брой ученици

Недостиг до
минималния
брой

I – III

6

10

II-IV

8

8

V

5

13

VI-VII

6

12

Паралелка

ОУ „Васил Кънчов“
с. Моравица

25

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително
финансиране, както следва:
№
по
ред
1.

Училище
гр./с.
ОУ „Васил
Кънчов“ с.

Общ
брой
ученици
25

Клас /
Паралелка
I – III

Брой
ученици

6

Недостиг
Допълни- Източник на
до
телни средства финансиминималране
ния брой
10

10487,61лв.

Община
Мездра

1

Моравица

Общо:

II-IV

8

8

V

5

13

VI-VII

6

12

8390,08 лв.

Община
Мездра

9089,26лв.

Община
Мездра

12585,13лв.

Община
Мездра

40552,08лв.

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 1;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
2. ДЗ с Вх. № 8/13.11.2019 г. – Актуализация на състава на Областен съвет за развитие на
Област Враца.
Докладчик: Я. Нинова
Решение 7
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 62, ал. 6 и ал. 7 и чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие,
РЕШИ:
1. Определя за член на Областен съвет за развитие на област Враца представителя на Общински
Съвет – Мездра Яна Венелинова Нинова.
2. При невъзможност да участва в работата на съвета, да бъде замествана от Мирчи Маринов
Мирчев.
Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 3
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
3. ДЗ с Вх. № 2/13.11.2019 г. - Определяне представител на Общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докладчик: Я. Нинова
Решение 8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на
НСОРБ,
РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на общинския съвет Яна Венелинова Нинова – Председател
на Общински съвет Мездра
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2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание,
той ще бъде заместван от Георги Валентинов Иванов – общински съветник в ОбС Мездра.
Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 7;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
4. ДЗ с Вх. № 7/13.11.2019 г. - Одобряване на членство и даване на съгласие за внасяне на
членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България.
Докладчик: Я. Нинова
Решение 9

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Председателят на Общински съвет Мездра Яна Венелинова Нинова да членува
в Националната асоциация на председателите в Република България.
2. Разрешава ежегодното изплащане на членски внос към НАПОС РБ в размер, определен в
съответствие на взето решение на асоциацията, като членският внос е за сметка на Бюджета на
общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет“ в параграфа за разходи за членски
внос и участие в нетърговски организации.
3. Дава съгласие да бъде преведен членски внос за 2020 год. на НАПОС РБ в размер на 630,00
лв. (шестстотин и тридесет лв.) в срок до м. март, 2020 год.
Гласували: „за” – 14, „против” – 3, „въздържали се” – 3;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
5. ДЗ с Вх. № 9/15.11.2019 г. - Откриване на процедура за определяне на 1 (един) съдебен
заседател за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. за попълване на списъка, определяне
на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по
избора.
Докладчик: Я. Нинова
Решение 10
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл.21,ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017
г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо с наш Вх. №
2047/09.04.2019 г. от Окръжен съд – Враца, както и писмо с наш Вх. № 2296/30.09.2019 г.
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РЕШИ:
I. Общински съвет – Мездра открива процедура за определяне на 1 (един) съдебен заседател за
Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. при следните правила:
Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и
ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който
кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психични заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи
или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е
избран.
II. Утвърждаване на образци и документи както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Пр. №1);
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Пр. № 2);
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Пр. № 3).
III. В срок до 13 декември 2019 г. (включително) кандидатите за съдебен заседател подават в
деловодството на Общински съвет – Мездра, сградата на Общинска администрация Мездра, ул.
“Христо Ботев “№ 27, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за
съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за лица на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение №2);
- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
IV. Създава временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в
следния състав:
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Председател: Катя Йотова
Членове: 1. Косто Томов;
2. Венета Петрова;
3. Йордан Гергов;
4. Красимир Стефанов.
V. Възлага на Времената комисия:
1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни
заседатели за Районен съд – Мездра и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;
2. Да установи служебно обстоятелство по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на
подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд
списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед
проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.
3. Да публикува на интернет страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет,
най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за
съдебната сласт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт.
4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 –
3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен
доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Мездра,
и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.
VI. Откриването на процедурата за определяне на 1 (един) съдебен заседател за Районен съд
Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет
страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет, местната кабелна телевизия, както и на
информационното табло на общината.
Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на
сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт, и предвид обстоятелството, че през
настоящата година предстои провеждането на избори за органи на местното самоуправление, но
основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1 .Писмо от Окръжен съд – Враца с наш Вх. № 2296/30.09.2019 г.;
2. Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
3. Приложение № 2 – Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
4. Приложение № 3 – Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ.
Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
6. ДЗ с Вх. № 2327/06.11.2019г. – Заявление за прекратяване на договора за възлагане на
управление на „МБАЛ Мездра“ ЕООД от д-р Илиана Михайлова.
Докладчик: д-р И. Михайлова
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Решение 11
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от
Търговския закон, разпоредбите на чл. 63, ал. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните
заведения, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за упражняване правата на
собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, както и чл. 13, ал. 1, т.
1 и т. 6 от договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, утвърден с
Решение № 613 от Протокол № 48 от 29.22.2018 г. на Общински съвет Мездра, решение № 644
от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. и предвид фактическите основания в обективирани в
предложение с вх. № 2327/06.11.2019 г.
РЕШИ:
1. Прекратява договора за възлагане управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра,
сключен между кмета на община Мездра и д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова, без да
я освобождава от отговорност. Договорът за възлагане управлението на „МБАЛ – Мездра”
ЕООД, гр. Мездра се прекратява, считано от датата на вписване на нововъзникналото
обстоятелство в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
2. Упълномощава кмета на община Мездра в качеството си на упълномощен представител на
едноличния собственик на капитала на „МБАЛ – Мездра” ЕООД да прекрати горепосочения
договор за възлагане на управление с д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр.
Мездра, считано от 29.11.2019 г. д-р Петьо Василев Вълчев за срок до провеждане на конкурс и
назначаване на управител.
4. Възлага на Кмета на община Мездра да изготви и сключи договор за възлагане управлението
на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра с временно изпълняващия длъжността управител, за
срок до провеждане на конкурс и избор на управител, но не повече от 90 дни, с д-р Петьо
Василев Вълчев.
5. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на
„МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра в размер на 300 % /триста/ от средната брутна месечна
заплата в лечебното заведение.
6. Задължава, избрания в т. 3 от решението управител на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра др Петьо Василев Вълчев в седемдневен срок от влизане в сила на решението, да извърши
необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество
обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 63,
ал.1 и чл. 64, ал.1, т.6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба
за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските
дружества, както и чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 6 от договор за възлагане на управлението на „МБАЛ –
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Мездра” ЕООД, утвърден с Решение № 613 от Протокол № 48 от 29.22.2018 г. на Общински
съвет Мездра, Решение № 644 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. с и предвид фактическите
основания обективирани в предложение с вх. № 2327/06.11.2019 г.
Фактическо основание: произтича от необходимостта Общински съвет Мездра в качеството си
на упражняващ правата на собственик върху капитала на общинските търговски дружества, и
предвид едностранното волеизявление на д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова за
прекратяване на договора за възлагане управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра, да
вземе решение за определяне на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството, за
срок до провеждане и финализиране на конкурсна процедура за избор на управител и
назначаване на такъв.
Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!
7. Избор на състав на ПК по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към
ОбС Мездра.
Решение 12
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от ЗМСМА, и във връзка с Решение 3 от протокол №1 от
12.11.2019 г.на ОбС Мездра,
РЕШИ:
Избира състав на ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” към ОбС Мездра,
както следва:
Председател: Тихомир Георгиев Илчев
Членове:1. Катя Йотова;
2. Мирчо Мирчев;
3. Христина Стоянова;
4. Яна Нинова;
5. Ивайло Тодоров.
Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 1;
След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова)

ЯН/НВ

(Я. Нинова)
Вярно с оригинала!
Протоколчик:
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