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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 №3/12.12.2019 г. 

 

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 

Решение 13 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в предложениетo, 

 

РЕШИ: 

1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2015 – 

2019 г.  

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, 

неговите комисии и взаимодействиетому с общинскатаадминистрация за Мандат 2019-

2023. 

 

Гласували: „за” – 14, „против” – 2, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.1. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 14 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска 

собственост“ (ФБСДОС) към ОбС Мездра, както следва: 

Членове: 

1. Галя Василева; 

2. Георги Валентинов; 

3. Генади Събков; 
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4. Десислава Костова; 

5. Ивайло Тодоров; 

6. Илиана Михайлова; 

7. Йордан Гергов; 

8. Каролина Кьолер; 

9. Катя Йотова; 

10. Мирослав Аспарухов; 

11. Мирчо Мирчев; 

12. Надежда Йорданова; 

13. Яна Нинова. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.2. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 15 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска 

собственост“ (ФБСДОС) към ОбС Мездра Яна Нинова. 

 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.3. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 16 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Устройство на територията, опазване на околната среда, 

инфраструктура и eвропейска интеграция“ (УТООСИЕИ): 

Членове: 

1. Венета Петрова; 

 2.Генади Събков; 

3 Георги Валентинов; 

 4. Илиана Михайлова; 

 5. Йордан Гергов; 
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  6. Каролина Кьолер; 

  7. Катя Йотова; 

  8. Мирчо Мирчев; 

9. Радослав Маринов. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.4. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 17 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Устройство на територията, опазване на околната 

среда, инфраструктура и eвропейска интеграция“ (УТООСИЕИ) към ОбС Мездра 

инж. Мирчо Мирчев. 

 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 1; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.5. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 18 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Образование, култура, наука“(ОКН): 

Членове: 

1. Венета Петрова; 

2. Галя Василева; 

 3. Генади Събков; 

4. Катя Йотова; 

5. Косто Томов; 

6. Мариянка Дилкова; 

7. Мирослав Аспарухов; 

8. Надежда Йорданова; 

9. Радослав Маринов; 

10. Тихомир Илчев; 

11. Христина Стоянова. 
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Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.6. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 19 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Образование, култура, наука“ (ОКН) към ОбС Мездра 

Катя Йотова. 

 

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 3; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.7. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 20 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Спорт, туризъм и младежки дейности“ (СТМД): 

Членове: 

1. Венета Петрова; 

2. Веселин Петров; 

3. Галя Василева; 

4. Георги Валентинов; 

5. Каролина Кьолер; 

6. Косто Томов; 

7. Красимир Стефанов; 

8. Мирослав Аспарухов; 

9. Радослав Маринов; 

10. Тихомир Илчев; 

11. Христина Стоянова. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.8. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 
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Решение 21 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Спорт, туризъм и младежки дейности“ (СТМД): 

към ОбС Мездра Христина Стоянова. 

 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.9. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 22 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Здравеопазване и социална политика“ (ЗСП): 

Членове: 

1. Веселин Петров; 

2. Ивайло Тодоров; 

3. Илиана Михайлова; 

 4. Йордан Гергов; 

  5. Мариянка Дилкова; 

6. Мирчо Мирчев; 

7. Надежда Йорданова; 

8. Христина Стоянова; 

9. Яна Нинова. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.10. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 23 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 
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Избира за Председател на ПК “Здравеопазване и социална политика“ (ЗСП) към ОбС 

Мездра д-р Ивайло Тодоров. 

 

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 3; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.11. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 24 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права“ 

(СООРГП): 

Членове: 

1. Веселин Петров; 

2. Косто Томов; 

3. Красимир Стефанов; 

 4. Мариянка Дилкова; 

5. Яна Нинова. 

 

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.12. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 25 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Сигурност, опазване на обществения ред и граждански 

права“ (СООРГП) към ОбС Мездра Красимир Стефанов. 

 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.13. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 26 



7 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира състав на ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ 

(ПУКИ): 

Членове: 

1. Ивайло Тодоров; 

2. Красимир Стефанов; 

4. Тихомир Илчев 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2.14. Избор на Председател на постоянните комисии към Общински съвет Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 27 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 

Избира за Председател на ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси“ (ПУКИ) към ОбС Мездра Тихомир Илчев. 

 

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

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 

 

Решение 28 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 15 а от Закона за общинския 

дълг, 

 

РЕШИ: 

1.Прави промяна в Решение 678 от Протокол 54/28.03.2019 г. за ползване на кредит от 

„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“  ЕАД за изпълнение 

на проект по ОП „Региони в растеж“ в следните основни параметри: 
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 Вид на дълга 

Било: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

Става: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване: 

Срок на погасяване 

Било: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност 

за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

Става: до 25.05.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за промяна 

в договор за кредит № 1060/03.04.2019 г., както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.  

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 29 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, и  във връзка с Общинска програма за 

управление на отпадъците 

 

РЕШИ: 

1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2020 год. могат да участват 

недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците 

на имоти подават до Кмета на общината заявление /по приложения образец/ в срок до 31 

декември 2019 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата 

такса битови отпадъци през 2020 година. 

2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в 

системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2020 

година,  както следва: 

2.1. Търговски обект – за 10 кв.м. полезна площ: 

- гр. Мездра – 40 кг. хартия                               – село Зверино - 30 кг. хартия 

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място: 

- гр. Мездра – 30 кг. хартия                               – село Зверино -  20 кг. хартия 

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота: 

- гр. Мездра – 70 кг. хартия                              - село Зверино - 50 кг. хартия 

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала: 

- гр. Мездра – 60 кг. хартия                              - село Зверино – 40 кг. хартия 
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2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ: 

- гр. Мездра – 3 т. хартия                                  - село Зверино – 1 т. хартия 

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни 

метали, оловни акумулатори, пластмаса, алуминиеви капачки. Конкретните видове 

рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след 

сключването на договори с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се 

свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2019 година. 

Приложение:1. Отчет за системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2019 г. 

  2. Заявление за участие в системата за разделно събиране на битови 

отпадъци през 2020 г. 

 

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 30 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 

РЕШИ: 

Предлага на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца на основание чл.37в, 

ал.16, изречение пето от ЗСПЗЗ да определи със заповед цената на имотите – полски 

пътища (които не са необходими за осигуряване на транспортен достъп до обработвани 

земеделски имоти) на ползватели, които са подали заявления до председателя на 

комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. в размер на средното годишно рентно плащане за 

землища в общината. 

След издаването на заповедта ползвателите, на които са предоставени общински пътища, 

следва да внесат определените им суми по следната банкова сметка на община Мездра: 

 

IBAN – BG95STSA93008425414500 

BIC STSABGSF,  

Банка ДСК, клон Мездра, код за вид плащане 444200 – за земеделски земи. 

 

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 
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6. ДЗ с Вх. № 88/10.12.2019 г. – Вътрешни компенсирани промени на капиталовите 

разходи на община Мездра по бюджета  за 2019 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 31 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с  чл. 35, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, 

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет Мездра одобрява частичната актуализация в документацията на 

капиталовите разходи на община Мездра за 2019 г., по Приложение № 1 - 

Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2019 г. на община Мездра; 

2. Приема свързаните с частичната актуализация вътрешни компенсирани промени 

в капиталовите разходите по бюджета за 2019 г. по приложение Приложение № 2 

- Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 

функциите и дейностите на капиталовите разходи за 2019 г. 

3. Приема направените вътрешни компенсиране промени в разходите на бюджета 

по Приложение № 3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени 

по разходните параграфи, дейностите и функциите  на бюджета за 2019 г. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 1; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

7. ДЗ с Вх. № 90/10.12.2019 г. –  Одобряване на структура и обща численост на Общинска 

администрация – Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 32 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Одобрява структурата на Общинска администрация Мездра. 

2. Одобрява 149 щатни бройки - обща численост на Общинска администрация 

Мездра. 

3. Кмета на Община Мездра да разработи и утвърди длъжностно разписание по 

образец съгласно приложение № 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията (НПКДА) в съответствие с одобрената структура 

по т.1 и с обща численост, съгласно т.2 от на настоящото решение. 

Гласували: „за” – 14, „против” – 1, „въздържали се” – 2; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 
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8. ДЗ с Вх. № 92/11.12.2019 г. – Кандидатстване на община Мездра по Финансов 

инструмент на европейското икономическо пространство 2014-2020, Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 33 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

Наоснование чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Мездра, дава съгласието си Община Мездра да кандидатства като 

партньор с проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения 

по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, както и да изпълнява проекта в 

случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише споразумение за партньорство с 

потенциален партньор. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими действия за 

кандидатстване, реализация и отчитането на проекта. 

 

4. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на резултатите в срок от 5 години след 

края на проекта. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0; 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 

(Н.Великова) (Я.Нинова) 

ЯН/НВ Вярно с оригинала! 

 Протоколчик: 

 


