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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 № 4/30.01.2020 г. 

 

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

за 2020г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 34 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища, 

 

РЕШИ: 

Приема План за дейността на Народните читалища от община Мездра за 2020г., както 

следва: 

Народно читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра 

Народно читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково 

Народно читалище “Искър – 2004 г.” село Зли дол 

Народно читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец 

Народно читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна 

Народно читалище “Факел 1926” - село Зверино 

Народно читалище “Съзнание 1899” - село Типченица 

Народно читалище “Просвета 1897” - село Долна Кремена 

Народно читалище “Никола Вапцаров – 1919” село Игнатица 

Народно читалище “Подем – 1926” – село Дърманци 

Народно читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” - село Горна Кремена 

Народно читалище “Просвета – 1928 – Царевец” - село Царевец 

Народно читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” - село Елисейна 

Народно читалище “Светлина 1926” - село Моравица 

Народно читалище “Подем – Руска бяла –1928” село Руска бяла 

Народно читалище “Наука – 1919” село - Лик 

Народно читалище “Колката” село Люти - брод 

Народно читалище “Светлина – 2007” - село Крапец 

Народно читалище “Светлина – 1931” - село Брусен 

Народно читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” - село Върбешница 

Народно читалище „Фар – 1927” - село Люти дол 

 

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

http://www.mezdra.bg/
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ДЗ с Вх. №173/17.01.20 г. - Приемане на Стратегия за управление на общинска 

собственост за периода 2019-2023 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 35 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и на основание чл.8, ал.8 от ЗОС, 

 

РЕШИ: 

Приема Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023 г. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 5 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 36 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, 

 

РЕШИ: 
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2020 г. на Община Мездра. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 3 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 37 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал. 3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година 

и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на общината, Общински съвет – Мездра, 

 

РЕШИ: 

1.Приема бюджета на община Мездра за 2020 година както следва: 

1.1. По прихода в размер на 18 977 995 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число: 
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1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 486 916 лв., в това 

число :  

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 10 639 504 лв.; 

1.1.1.2 Временно съхраняване средства 94 666 лв. /-/; 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2019 година в размер на 872 699 лв., определен съгласно 

Приложение №  3; 

1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на 18 937 лв.; 

1.1.1.5. Преходен остатък валутна сметка 50 442 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 491 079 лв.; в т.ч.:  

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 1 125 700 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  3 789 625 лв.;  

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 581 200 лв.; 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. 

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 226 300 лв.; 

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на 479 278 лв./-/, предоставени 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми бюдж. и  с/ки за средства от ЕС  /+/ 1 429 302 лв. 

1.1.2.8. Операции с финансови активи – /-/ 1 181 770 лв., в т. ч.: 

1.1.2.8.1. Погашения на краткосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/510 234 лв. 

1.1.2.8.2. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/807 126 лв.. 

1.1.2.8.3. Временно съхраняване средства  /-/ 562 494 лв. 

1.1.3. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 157 002  лв. разпределен съгласно 

Приложение № 3; 

1.1.4. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 541 082 лв. – остатък по валутна сметка.  

1.2. По разходите в размер на 18 977 995 лв. разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число : 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 486 916 лв., 

1.2.2. Местни дейности в размер на 7 211 322 лв. 

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности  със 

средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  279 757 лв.. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, 

изчислено на касова основа  – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. , съгласно Приложение № 4. 

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 1 166 000 лв. по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Приложение № 5; 

2.2. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани със собствени  средства  в 

размер на 166 000 лв., и средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 1 000 000 лв. Приложение № 5; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на 

образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 

№ 8  

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по 

Приложение № 8 

4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос в размер на 11 320 лв. 

4.2. Помощи за погребения  в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, 

превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, 

без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция "Социално подпомагане". 
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4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  30 000 лв., в т.ч. за новородено 

25 000 лв. и 5 000 лв. други помощи. 

4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ 

родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2019 г. в община 

Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от 

родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една 

година преди раждането на детето, и двамата родители имат минимум средно 

образование. 

4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.  

4.3.3. При осиновяване на дете  важат същите правила като при раждане. 

4.3.4. Средства за реализация на общинската програма за младежта в размер на 5000 лв. 

4.4. Субсидии за:  

4.4.1. Читалища в размер на 11 800 лв., средства за обезщетения при пенсиониране за НЧ 

„Просвета“ Царевец – 4743 лв.; за НЧ „Христо Ботев“ Елисейна – 3982 лв. и НЧ 

„Просвета“ Мездра 3075 лв. 

4.4.2. Спортните клубове в размер на 86 300 лв, за участие в спортния календар, от 

които: 

 - 35 000 лв. спортни клубове; 

 - до 15 000 лв. подпомагане на М. Ценов; 

 - 36 300 лв. за целево подпомагане на спортните клубове за развитие на спорта. 

4.4.3. За целево подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза „В помощ на животните в Мездра“ за ограничаване на популацията на бездомните 

кучета на територията на община Мездра до 12 000 лв.  

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и 

отчитането на целевите субсидии. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално - битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани 

бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на 

бюджета си. 

5.3. Представителни разходи в размер на 11 400 лв.  от тях: 

• на кмета на общината 7 600 лв. 

• на председател на общински съвет 3 800 лв. 

5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в 

размер на 18 900 лв., до 700 лв. на населено място. 

5.5. Определя разходи за поддръжка на обществените територии по населени места в 

размер до 67 600 лв., от които 30 000 лв. за финансиране на проекти по Програма ММИ. 

5.5.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди правила за заявяване и отчитане на 

средствата. 

5.6. Определя разходи за материали в размер до 89 990 лв. за благоустрояване и 

поддръжка в населените места от общината в т.ч. 10 000 лв. за подпомагане на  

пострадали при аварийни ситуации. 

5.6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди условия за разпределение, 

съгласуване и отчитане на изразходените средства. 

5.7. Определя средства в размер на 5 000 лв. подпомагане на проекти и инициативи в 

областта на книгоиздаването на творби с автори от община Мездра. 

5.7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди  правила за реда и условията на 

финансовото подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община 

Мездра. 

5.8. Определя средства в размер до 32 000 лв. за ограничаване  популацията на бездомни 

кучета на територията на Общината. 
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5.9. Определя 5 000 лв. за поддържка на реновираното имущество в детските градини 

финансирано със средства по  Проект BG 06-202  „Заедно можем повече” с  източник на 

финансиране  Финансовия механизъм на европейското икономическа пространство 2009-

2014 г. 

5.10. Определя 16 000 лв. временна възмездна финансова помощ за „Мездра-

Автотранспорт 2003“ ЕООД за покриване на задължения на „Транс Авто 2015“ ЕООД. 

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от 

местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени 

места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и 

за която няма кандидати от съответното населено място, както следва: 

- в социално заведение - социален работник, медицински работник, възпитател; 

- в детска градина – медицинска сестра, учител, счетоводител. 

6.1. Определя средствата за компенсиране на разходите за пътуване в размер на 100 %. 

Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи 

извършването им (фактури, билети, абонаментни карти). 

6.2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименните списъци на пътуващите 

за 2020 г.  

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския 

съюз, РА към ДФ „Земеделие” и други европейски средства съгласно Приложения №  7, 

7”а”, 7 „б” 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 г., 

2021 г.,2022 г. Приложение № 9. 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. както следва: 

9.1. Кмета на кметство Зверино; 

9.2. Директора на Общински център за социални услуги и дейности; 

9.3. Управителя на ОбП „Чистота”; 

9.4. Директора на ОУ „Христо Ботев” Мездра; 

9.5. Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Мездра; 

9.6. Директора на СУ „Иван Вазов” Мездра; 

9.7. Директора на СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино; 

9.8. Директора на ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица; 

9.9. Директора на ПГ „Алеко Константинов” Мездра; 

9.10. Директора на ПГ по МСС; 

9.11. Директора на ДГ „Детелина”; 

9.12. Директора на ДГ „Роза”; 

9.13. Директора  на ДГ „Мир“; 

9.14. Директора на ДГ „Слънчице”; 

9.15. Директора на ДГ „Звездичка” с. Зверино; 

9.16. Директора на Комплекс за социални услуги и дейности за лица с увреждания. 

10. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. – 1 677 306 лв., 

съгласно Приложение № 6  

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. 

12. Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 

2020 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

13. Определя размера на просрочените задължение от 2019 г., които ще бъдат разплатени 

през 2020 г. в размер на  568 950 лв., съгласно Приложение № 10; 

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
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при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Възлага на кмета: 

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

15.2. Да утвърди разпределението на получените по стандарти средства за звената  

прилагащи системата на делегиран бюджет във функция „Образование”, след 

утвърждаване на формулата за съответната дейност. 

15.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването на заемите в 

съответствие с условията на финансиращата програма. 

16.2. При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на Общинския съвет. 

17. Упълномощава кмета: 

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални  и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за развитие. 

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2020 г. по 

Приложение № 11. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 3, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

ДЗ с Вх. № 184/23.01.2020 г. – Определяне размера на индивидуалните основни месечни 

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



7 

 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 38 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.5, ал.16 от ПМС №67 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, 

 

РЕШИ: 

I. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на Община Мездра и кметовете 

на кметства в общината, считано от 01.01.2020, както следва: 

1. Кмет на община Мездра – 2420 лв. 

2.Кметове на кметства с население до 500 жители: 

 2.1. Кметство с.Брусен – 990 лв.; 

 2.2. Кметство с. Долна Кремена – 990 лв. 

 2.3. Кметство с. Горна Кремена – 990 лв.; 

 2.4. Кметство с. Дърманци – 990 лв.; 

 2.5. Кметство с. Елисейна – 990 лв.; 

 2.6. Кметство с. Крапец – 990 лв.; 

 2.7. Кметство с. Оселна – 990 лв. 

3.Кметове на кметства с население от 501 до 1000 жители: 

3.1. Кметство с. Боденец – 1100 лв.; 

3.2. Кметство с. Игнатица – 1100 лв.; 

3.3. Кметство с. Моравица – 1150 лв. 

4.Кметове на кметства с население от 1001 до 2000 жители: 

4.1. Кметство с. Зверино – 1250 лв. 

 

II. Към основните месечни възнаграждения, определени в точки от 1 до 4 се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 0,6 на 

сто за всяка прослужена година.  

 

III. От начислените възнаграждения по т. I и т. II се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно 

Вътрешните правила за работна заплата в община Мездра. 

 

Гласували: „за” – 13 , „против” – 0, „въздържали се” – 4 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

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

Докладчик: д-р И. Михайлова 

 

Решение 39 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 
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Приема информация за финансовия отчет за деветмесечието на 2019 година, резюме от 

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

ЕООД. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 40 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.44, ал.1 от Наредба за реда за упражняване 

правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества, 

чл.3, ал.1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения и във връзка чл.63 ал. 3 от Закон за лечебните заведения, с мотиви, че допуска 

предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и при спазване на ал.2 от същия при 

следните мотиви:  

 Причините, налагащи допускането на административния акт се основат на Закона 

за лечебните заведения и Наредбата № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

Съгласно Решение № 11 на ОбС – Мездра от Протокол № 2/28.11.2019 г. т. 4 от същото 

бе сключен договор за възлагане управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД с временно 

изпълняващ длъжността управител за срок до провеждането и назначаването на 

управител, но не по късно от 90 дни. Това налага своевременно вземане на решение за 

откриване на процедура за избор на управител и възлагане управлението с цел 

стабилитет и законосъобразност на взетите решенията на Общински съвет – Мездра и 

спазване на нормативните актове по горе. Необходимостта от допускането на 

предварително изпълнение се основава и на избягването на неблагоприятни последици 

за общинското лечебно заведение /сключване на договори, периодични доставки и т.н./ 

 

РЕШИ: 

1.Открива процедура за избор на Управител и възлагане на управлението на 

“Многопрофилна болница за активно лечение- Мездра” ЕООД чрез провеждане на 

конкурс. 

2.Определя следните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 2.1. Основни изисквания: 

 - образование – висше; 

 - квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина 

и квалификация по здравен мениджмънт, или 

 - лица с образователно- квалификационна степен “магистър” по икономика и 

управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или 

преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето 

образование в областта на здравния  мениджмънт; 

 - да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 
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 - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

 2.2.Специфични изисквания: 

 - компютърна грамотност; 

 - опит на подобна позиция е преимущество. 

3.Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени: 

 3.1.Необходими документи: 

 - заявление свободен текст, адресирано до ОбС - Мездра; 

 - автобиография; 

 - актуална снимка; 

 - актуално свидетелство за съдимост; 

 - нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование и други 

документи, удостоверяващи квалификация. 

 - копие от трудова и служебна книжка /ако има такава/. 

 - декларация за обстоятелствата по чл.19 от Наредба за реда за упражняване 

правата на собственост  на Община Мездра върху капитала на търговските дружества. 

 - Програма за развитие на дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за тригодишен 

период, която се представя в отделен запечатан плик. 

 3.2.Място и срок за подаване на документи: 

 - документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на 

кандидатите с изискванията за участие се подават в запечатан плик с надпис № 1 и трите 

имена на кандидата. 

 - в запечатан плик с надпис № 2 и трите имена на кандидата се поставя 

програмата за развитие на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.  

 - плик № 1 и плик № 2 се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за 

участие в конкурс за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД“ и трите имена на участника и 

се представя в Общински съвет – Мездра, в срок до 17.00 часа на 06.03.2020 година. 

4. Място и срок в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите 

предмет на събеседването. 

 4.1. Информация относно: структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание, може да се получи всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа в деловодството 

на Общински съвет – Мездра в периода от 03.02.2020 г. до 04.03.2020 г. 

 4.2. Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са 

следните: 

 - Програма за развитие и дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за тригодишен 

период; 

 - Закон за лечебните заведения; 

 - Закон за здравето; 

 - Други нормативни актове в областта на здравеопазването. 

5. Конкурсът ще се проведе на 09.03.2020 година от 09.00 часа в сградата на Общинска 

администрация – гр.Мездра, ет.ІV , малка заседателна зала. 

6. Условия за провеждане на конкурса: 

Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни 2000 година за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения. 

 

Конкурсът се провежда на три етапа: 

 - проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания по чл.3, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 година за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения; 
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 - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период; 

 - събеседване с кандидатите. 

7. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра” 

ЕООД, съгласно Приложение №1. 

8. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав: 

 

Председател: Нели Минева – зам. кмет на община Мездра; 

Секретар: Христина Петкова – правоспособен юрист; 

Член: д-р Кети Ценова- директор на РЗИ – Враца; 

Резервен член: д-р Ирена Видинова – зам. директор на РЗИ Враца; 

Член: Слави Легярски – ст. експерт „Човешки ресурси“ в ОбА – Мездра; 

Член: д-р Ивайло Тодоров - общински съветник, председател на ПК ЗСП в ОбС Мездра. 

 

Приложение: 

1. Проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ МЕЗДРА” ЕООД 

На основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № .......... от Протокол №.... от 20... год. на 

Общински съвет - Мездра, упражняващ правата на едноличния собственик и на Общото 

събрание на дружеството 

Днес, ................. 2020 година, между: 

1. Община Мездра, с адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, с ЕИК 

000193371, на Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Кмета на 

Община Мездра, Иван Аспарухов по Решение № .. от Протокол №.. от .... год. на Общински 

съвет - Мездра, който орган упражнява правата на едноличния собственик и на Общото 

събрание на дружеството, наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ, 

и 

2. .......................................................................................................................................... в 

качеството му на управител на „МБАЛ - Мездра” ЕООД, наричан по-долу за краткост 

УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор. 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 .ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява 

лечебно заведение „МБАЛ - Мездра” ЕООД, в съответствие с действащата нормативна 

уредба, учредителния акт на дружеството, решенията на общото му събрание - Общински 

съвет - Мездра, както и клаузите на настоящия договор. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава със срок - 3 години от датата на 

подписване на договора. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯТ 

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ: 

1. натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от името на Дружеството и 

за сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в 

съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества, Закона за лечебните 

заведения, приложимото специалното законодателство и решенията на Общински съвет - 

Мездра; 
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2. определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка 

финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата за 

управление и финансовото му състояние; 

3. контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и 

определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване 

на констатирани недостатъци в работата; 

 

4. упражнява всички права съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост на Община Мездра в търговските дружества; 

5. дава съгласие за сключване на следните сделки: съгласно Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества; 

6. се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение, 

чрез фонд работна заплата на Дружеството; 

7. се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както 

и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото 

осигурително законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, 

действащи в Дружеството. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл.4. (1) УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като 

организира изпълнението на поставените от ДОВЕРИТЕЛЯ задачи; 

2. представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, 

пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 

3. изготвя и представя на собственика на лечебното заведение план за дейността на 

лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година; 

4. представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на Дружеството в 

съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на 

собственост на община Мездра в търговските дружества и решенията на Общински съвет - 

Мездра; в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на 

финансовата година да представя на Общински съвет - Мездра, упражняващ правата на 

едноличния собственик на капитала и Кмета на Община Мездра тримесечен отчет. 

5. уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на Дружеството за всички 

обстоятелства от съществено значение за Дружеството; 

6. отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ. 

7. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение; 

8. възлага на началниците на отделните звена в дружеството изпълнението на 

финансовия и медицинския план на техните структури за определен период; 

9. свиква медицинския съвет към лечебното заведение; 

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните 

ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на 

собственика; 

11. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с 

работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната 

защита в трудово-правните взаимоотношения. 

(2) УПРАВИТЕЛЯТ представлява дружеството като работодател. С оглед на това, 

УПРАВИТЕЛЯТ: 



12 

 

1. приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него; 

2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите 

възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на 

Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба; 

3. приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в дружеството като 

работодател; 

(3) УПРАВИТЕЛЯТ няма право: 

1. огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила 

настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му; 

 

2. извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, 

сходна с дейността на Дружеството; 

3. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството; 

4. заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други 

дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството; 

5. да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на 

друго общинско еднолично търговско дружество; 

6. да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район 

или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар 

на район; 

7. да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация. 

(4) УПРАВИТЕЛЯТ решава всички въпроси, които не са от изключителната 

компетентност на Общински съвет Мездра, в качеството му на упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала. 

Чл.5. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в 

съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото 

събрание - Общински съвет - Мездра, Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост на Община Мездра в търговските дружества, приложимото специално 

законодателство и клаузите на настоящия договор. 

(2) УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, 

посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра. 

Чл.6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право: 

1. На възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия 

договор; 

2. На неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест). 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 380% от 

отчетната средна месечна брутна работна заплата в дружеството. 

(2) Възнаграждението се определя тримесечно. След приключване на всяко тримесечие 

се преизчисляват месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото 

възнаграждение се начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното 

тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя авансово получава 

месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна 

заплата за предходното тримесечие лева. 
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(3) ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението, уговорено по ал.1, при 

липса на средства на Дружеството. 

Чл.8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна заплата на 

Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. Отговорността 

за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на 

УПРАВИТЕЛЯ. 

Чл.9. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на 

друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Чл.10. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, 

УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”. 

Чл.11. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на 30 неприсъствени работни дни годишно, за 

ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет Мездра и Кмета на Община 

Мездра. 

 

(2) За времето на неприсъствените дни на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, 

изчислено от изплатеното му средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, 

предхождащ ползването на отпуска, през който УПРАВИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията 

си най-малко 10 работни дни. 

(3) В случай на ползване на неприсъствени дни УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи 

длъжностно лице от дружеството, което отговаря на специалните изисквания по ЗЛЗ, което да 

го замества за времето на неговото отсъствие, като уведоми за това Председателя на 

Общински съвет Мездра и Кмета на Община Мездра и подпише пълномощно за делегираните 

правомощия с нотариална заверка на подписа си. За определеното лице важи забраната за 

конкурентна дейност. 

(4) След изтичане на календарната година неизползваните неприсъствени дни не се 

прехвърлят в следващата. 

(5) При прекратяване на договора не се дължи обезщетение за неизползвания годишен 

размер на неприсъствените дни. 

Чл.12. (1) УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от 

Кмета на Община Мездра със съгласието на Председателя на Общински съвет Мездра за 

сметка на средствата на дружеството. 

(2) При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от 

ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез Кмета на Община Мездра, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен 

отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета на Община Мездра, 

установи че резултатите не съответстват на целите на командировката, разходите по нея 

остават за сметка на УПРАВИТЕЛЯ, който трябва да ги възстанови не по-късно от 

15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане 

на ДОВЕРИТЕЛЯ. 

(3) УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в 

съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за 

командировките като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Мездра и се 

отчита на същия в края на всяко тримесечие. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.13.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както 

и предсрочно без виновно: 
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1. по искане на управителя с писмено предизвестие не повече от три месеца. Срокът на 

предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет - Мездра; 

2. по искане на Общински съвет Мездра, след вземане на решение, с предизвестие от 1 

месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се 

отработва и в този случай се заплаща; 

3. при преобразуване или прекратяване на лечебното заведение, както и при промяна на 

собственика му; 

4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в 

случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице; 

5. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, 

продължила повече от 60 дни; 

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за 

заемане на такава длъжност, съгласно закона или учредителния акт на заведението и 

действащото законодателство; 

7. по взаимно съгласие; 

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с 

решение на Общински съвет Мездра, без предизвестие: 

1. при виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на икономическите 

показатели, определени с Програма за развитие на дружеството; 

2. при нарушаване от УПРАВИТЕЛЯ на закона, извършено при или по повод 

изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества и 

действащото законодателство; 

3. при извършване на действия или бездействие на УПРАВИТЕЛЯ, довели до вреди 

и/или влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети 

за него; 

4. при повдигане на обвинение на УПРАВИТЕЛЯ за престъпление от общ характер, 

извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;. 

5. при извършване от страна на УПРАВИТЕЛЯ на престъпление от общ характер, 

установено с влязла в сила присъда; 

6. при системно /2 и повече пъти/ неизпълнение на решенията на Общински съвет - 

Мездра и писмените указания, дадени въз основа на решение на Общински съвет - Мездра. 

(3) УПРАВИТЕЛЯТ се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на 

съдружниците на ДРУЖЕСТВОТО - Общински съвет - Мездра. В същото заседание общото 

събрание взема решение за освобождаване, респективно - неосвобождаване на 

УПРАВИТЕЛЯ от отговорност за действията му по управлението. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи 

промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или 

по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор 

Чл.15. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.16. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с 

нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на упражняващия 

правата на собственост в едноличното дружество - Общински съвет - Мездра при условията 

на чл.63, ал.4 от ЗЛЗ. 
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Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, по 

един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му както следва: 

 

ЗА ДОВЕРИТЕЛ :.............................................                   Управител:………………………..  

/Иван Аспарухов – Кмет на Община Мездра/                          /.............................................../ 

 

Гласували: „за” – 16 , „против” – 0, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

Мездра. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 41 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА  

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация Мездра,  

 

РЕШИ: 

Избира заместник- председатели на Общински съвет – Мездра, както следва 

1. д-р Илиана Михайлова; 

2. Тихомир Илчев; 

3. Каролина Кьолер; 

4. инж. Георги Валентинов; 

5. Надежда Йорданова. 

 

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 42 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и 

чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от ЗНА, 

 

РЕШИ: 

1. Приема изменението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

- Проект на Наредба за изменение на наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество; 
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- Мотиви към предложение за приемане на Наредба за изменение на наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

- Констативни протоколи. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

територията на Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 43 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.22,ал.1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.21, ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

РЕШИ: 

1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра, 

приета с решение № 459 по протокол№28/19.12.2013г. на Общински съвет Мездра. 

2. Приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра. 

 

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

ДЗ с Вх. № 136/19.12.2019 г. – 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 

 

Решение 44 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.17 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията 

на община Мездра, 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява: 

 - План-сметките на разходите за услугите, свързани със събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 

 - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително 

отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;  

 - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в Общината за 2020 г. в размер на 1 658 200лв., в това 

число: 

 1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 549 128лева. 

 1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 594 227 

лева.  

 1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер 

на 514 845 лева . 
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 2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса 

битови отпадъци и други общински приходи. 

 3. Определя такса битови отпадъци за 2020 година според количеството на 

отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – 

контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб. и кофа от 110 литра за сметосъбиране, 

сметоизвозване и обезвреждане на БО както следва: 

 - за 1 бр. ”Бобър” с обем 1.1куб. –2746,10 лева годишно; 

 - за 1 бр. кофа от 110 литра- 274,61 лева годишно. 

 

Гласували: „за” – 14, „против” – 2, „въздържали се” – 5 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 45 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12, ал.2, чл.44, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, 

 

РЕШИ: 

Приема Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 46 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.10 от Закон за енергията от възобновяеми източници, 

 

РЕШИ: 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използване на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Мездра 2019 – 2022 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Мездра да уведоми по подходящ начин 

обществеността за съдържанието на програмата, включително чрез публикуването на 

интернет страницата на община Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 
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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 2019 г. 

Докладчик: Н. Минева 

 

Решение 47 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
 

РЕШИ: 

Приема отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Община Мездра през 2019г. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

ДЗ с Вх. №159/10.01.20 г. - Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 48 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и т.2 от Приложение 1 – „План за действие за 

изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Мездра, 

 

РЕШИ: 
Приема Отчета на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Мездра за второто шестмесечие на 2019 г. 

 

Гласували: „за” – 16, „против” – 1, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

ДЗ с Вх. №156/10.01.2020 г. - 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 с. Горна Кремена, общ. 

Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 49 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в Община 

Мездра, при мотиви изложени в докладната записка, 

 

РЕШИ: 
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І. На основание чл. 5, ал.5, във връзка с чл.25, ал.3, т.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) чл.29, ал.1 и § 6а, т.4 от Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ), Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в 

границите на концесионната площ, включваща площта на утвърдените запаси на 

находище „Енджи –юг“, участък „Запад“ в землището на с. Горна Кремена, община 

Мездра и необходимите площи за осъществяване на дейността, за „Кариера за добив на 

подземни богатства по чл.2, ал.1,т.6 от Закона за подземните богатства – 

скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ за 

следните имоти: 

ПИ с идентификатор №16256.19.113 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – ливада и площ от 8,730 дка.,– частна общинска собственост , придобит на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ. 

ПИ с идентификатор №16256.17.128 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – ливада и площ от 1,322 дка.,– частна общинска собственост , придобит на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ. 

ПИ с идентификатор №16256.16.20 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – нива и площ от 3,136 дка.,– частна общинска собственост , придобит на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ. 

ПИ с идентификатор №16256.16.92 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – нива и площ от 4,446 дка.,– частна общинска собственост , придобит на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ. 

ПИ с идентификатор №16256.19.206 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – ливада и площ от 3,216 дка.,– частна общинска собственост, придобит на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 

3880/15.08.2019год.   

ПИ с идентификатор №16256.16.266 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – изоставено трайно насаждение и площ от 1,035 дка.,– частна общинска 

собственост , придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна 

общинска собственост № 3881/15.08.2019год.   

ПИ с идентификатор №16256.19.207 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, с 

НТП – гори и храсти в земеделска територия и площ от 3,556 дка.,– частна общинска 

собственост , придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна 

общинска собственост № 3883/15.08.2019год.   

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на 

Решението на Комисията за земеделските земи. 

 

ІІ. На основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет разрешава на „Маронас“ ЕООД с адрес: гр. Враца, ул. 

“Сестри Хаджикръстеви“ № 4, ап.8да възложи изработването на подробен устройствен 

план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за „Кариера за добив на подземни 

богатства по чл.2, ал.1,т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни 

материали – варовици“ в обхвата на находище „Енджи –юг“, участък „Запад“, 

разположено в землището на с. Горна Кремена. 

 

ІІІ. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ с опорния 

план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимостта от изработването на 

ПУП и териториалният му обхват. 

 

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал. 2, във връзка с чл. 39,ал.3 от Закона 

за общинската собственост, чл.47 от Наредбата за РПУРОбС и чл.75, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства, дава предварително съгласие за учредяване на вещни права в 
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полза на „Маронас“ ЕООД с адрес: гр. Враца, ул.“ Сестри Хаджикръстеви“ № 4, ап.8 

право на ползване на всички засегнати имоти, общинска собственост за срока на 

действие на концесионния договор.  

 

V. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Маронас“ ЕООД с 

адрес: гр. Враца, ул.“ Сестри Хаджикръстеви“ № 4, ап.8 за своя сметка да извърши 

всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на 

предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по 

чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по 

промяна на предназначението им. 

 

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от 

разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на 

съответната територия. 

 

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план по реда на чл.127, ал.2 

ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за 

приемане и одобряване. 

 

Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни 

действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на 

предходните решения.  

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 50 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с  чл. 8, ал.9 от ЗОС, 

 

РЕШИ: 

Дава съгласието си да се включат в Програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2020 г. в нов раздел VІ, учредяване на право на ползване върху 

имот – общинска собственост, т.1 - Поземлен имот с идентификатор 16256.64.103 с площ 

от 48,866 дка. – земеделски имот в местността „Драг дол“, землище с. Горна Кремена, с 

НТП – пасище, с категория на земята при неполивни условия – ІХ категория, за който е 

съставен акт за общинска собственост № 3874/14.08.2019 г.  

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 
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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. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 51 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, изр. второ от ЗОС, чл.39, ал.3 от 

ЗОС, чл.25, ал.3, т.5, ал.4, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.75, ал.1 от Закона за подземните 

богатства и чл.47, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ, 

 

РЕШИ: 

 1. Дава предварително съгласие да се учреди възмездно право на ползване на 

концесионера „Булстоун”, ЕООД, с ЕИК 106617486, със седалище и адрес гр. Враца, 

ул.”Христо Ботев” № 20, представлявано от М. Петков – управител  за срок до 16.09.2054 

г. на земеделски имот от общинския поземлен фонд, а именно: Поземлен имот с 

идентификатор 16256.64.103 с площ от 48,866 дка. – земеделски имот в местността 

„Драг. дол“, землище с. Горна Кремена, с НТП – пасище, с категория на земята при 

неполивни условия – ІХ категория, попадащ в границите на концесионната  площ, 

включваща площта на утвърдените запаси на находище „Требежа“ за осъществяване на 

дейността в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, за „Кариера за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – 

скалнооблицовъчни материали – варовици“ за следният имот при цена както следва: 

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 16256.64.103 с площ от 48,866 дка. – 

земеделски имот в местността „Драг. дол“, землище с. Горна Кремена, с НТП – пасище, с 

категория на земята при неполивни условия – ІХ категория, за който е съставен акт за 

общинска собственост № 3874/14.08.2019 г.  пазарната стойност на имота възлиза на 68 

000,00 лв. (шестдесет и осем хиляди лв.)    

 2. Упълномощава кмета на Община Мездра да издаде заповед и да сключи 

договор за учредяване на ограничено вещно право – право на ползване с концесионера 

„Булстоун”, ЕООД, с ЕИК 106617486, със седалище и адрес гр. Враца, ул.”Христо Ботев” 

№ 20, представлявано от М. Петков със срок до 16.09.2054 г. за земята- общинска 

собственост, на цена не по – ниска от цената, посочена в т. 1.1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Заявление с вх. № 26.00-1118/31.10.2019 г.; 

Копие на акт за общинска собственост с № 3874 от 14.08.2019 г.; 

Копие на скица с № 15-733115-12.08.2019 г., издадена  от АГКК гр. Враца;   

Копие на удостоверение за данъчна оценка с изх. № 5607001645/14.08.2019 г.; 

Копие на оценката на недвижим имот на инж. Л. Ангелова от 11.11.2019г.; 

Копие на договор за предоставяне на концесия за добив; 

Становище на Кмета на с. Горна Кремена; 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 
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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 

 

Решение 52 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание § 27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, 

 

РЕШИ: 

Предоставя следните земеделски имоти 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 23.03.2009 г. на Директора 

на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, с признато право на 

възстановяване на собствеността в съществуващи  или стари реални граници както 

следва : 

- Поземлен имот с идентификатор 72432.43.23 от 4,803 дка, нива, в м. ”Глога” 

по КККР на с. Типченица, общ. Мездра ; 

- Поземлен имот с идентификатор 78135.64.3 от 1,023 дка, нива, в м. ”Леска” по 

КККР на с. Царевец, общ. Мездра. 

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците 

на И. Кръстев б. ж на гр. София, общ. Столична. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Копие на искане на Н-к ОбС ”Земеделие” гр. Мездра и преписка към него – 1 бр.; 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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 

 

Решение 53 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.1, т.11 от Наредба за реда за 

упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските 

дружества. 

 

РЕШИ: 

1. Разрешава на кмета на община Мездра да предостави временна финансова 

помощ на „Мездра Автотранспорт 2003“ ЕООД в размер на 16 000 лв за срок от една 

година, за покриване на просрочени задължения на „Транс Авто 2015“ ЕООД; 

2. Възлага на кмета на община Мездра сумата да бъде включена в бюджета на 

община Мездра за 2020 г.; 

3. Управителят на „Мездра Автотранспорт 2003“ ЕООД да изготви задълбочен 

анализ на финансовото състояние на „Транс Авто 2015“ ЕООД;  

4. В срок до 10.03.2020г., управителят на „Транс Авто 2015“ да внесе в Общински 

съвет Мездра оздравителен план за „Транс Авто 2015“ ЕООД с конкретни дейности и 
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срокове, които гарантират бъдещата дейност и финансова самостоятелност на 

дружеството. 

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 4 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

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

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 54 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 
Отпуска еднократна помощ в размер до 15 000 лева за подпомагане подготовката на М. 

Ценов за покриване на олимпийски норматив. Сумата се превежда по предварително 

изготвена програма и на основание индивидуален договор между него и община Мездра, 

представлявана от кмета на общината. 

 

Гласували: „за” – 19, „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: 

 


