
 

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 № 5/27.02.2020 г. 

 

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

предложение по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – Системи за външно изкуствено осветление на общините“ 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014 – 2021 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 55 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59 и следващите от 

ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор, 

 

РЕШИ: 

 1. Дава съгласие община Мездра да кандидатства с проектно предложение по 

процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – Системи 

за външно изкуствено осветление на общините“ финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

 

 2. Упълномощава кмета на община Мездра да предприеме всички необходими 

действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, да 

избере партньор, както и да извърши всички необходими дейности във връзка със 

сключване на споразумение за партньорство. 

 

Гласували: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 6 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

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

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

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 56 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната 

записка, 

 

http://www.mezdra.bg/
mailto:obsmezdra@mail.bg


РЕШИ: 

 1. Общинският съвет и администрацията на община Мездра приемат 

дванадесетте принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа и се 

ангажират с тяхното прилагане в своята дейност. 

 2. Общинският съвет дава съгласие за участие на община Мездра в Петата 

процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво 

през 2020 г. 

 3. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по 

създаване на необходимата организация за подготовка и кандидатстване на общината в 

процедурата за присъждане на Етикета, както и да подаде заявление за участие на 

общината до председателя на националната платформа, съпроводено с всички 

изискуеми документи. 

 4. Решението да се публикува на официалната страница на община Мездра. 

 

Гласували: „за” – 19, „против” – 1, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

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

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

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

увреждания в община Мездра“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.040“ „Патронажна грижа за 

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

на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 57 

 

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 изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  BG05M90P001-2.040-0042-С01 от 15.08.2019 г. 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и 

Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на чл. 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, 

 

РЕШИ: 

 1. Възлага предоставянето на УОИИ „Патронажна грижа“ по Проект 

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

увреждания в община Мездра" на Отдел „Образование, социални дейности и 

здравеопазване“, Община Мездра. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да възложи изпълнението на УОИИ 

„Патронажна грижа“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0042-C01 "Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра", договор за БФП на Отдел 

„Образование, социални дейности и здравеопазване“, Община Мездра с акт за 

възлагане, съдържащ всички необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението за 

услуга от общ икономически интерес. 



 3. Изпълнението на УОИИ „Патронажна грижа“ се възлага за срока на договора 

и се предоставя на територията на община Мездра. 

 4. Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, Община Мездра, 

в качеството си на доставчик на услугата се задължава да предостави услугата при 

спазване на Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0042-C01/15.08.2019 г. 

за изпълнение на Проект" Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Мездра" и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на 

възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на здравеопазването 

по Компонент 1. 

 

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

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

2020 2021 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 58 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 

25, ал. 1, и чл. 24 а, ал. 6, т. 4, чл. 37 и, ал. 1, ал. 3, чл. 37 о, ал.1 и ал.4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, 

РЕШИ: 

1. Определя и дава съгласие за предоставяне на 52 223,422 дка мери и пасища, 

пасища с храсти и ливади от които 5 146,011 дка за общо ползване и 47 077,411 дка за 

индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г.  

2. Приема: 

- Годишен план за паша на територията на Община Мездра; 

 - Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях 

животни; 

 - Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на 

Община Мездра; 

 - Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и 

ливади по населени места; 

 - Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места; 

3. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под 

наем по реда на чл. 37и ал.1, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат 

данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния 

поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се 

разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 



основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в 

имоти от първа до шеста категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти 

от седма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се 

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 

до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

4. Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни 

животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно. 

5. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи 

необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели 

имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37 и, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключи договори за 

наем. Срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, в който се 

допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се 

сключват за една стопанска година. 

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез 

търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и 

екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. 

Договорите се сключват за една стопанска година. 

6. В договора за индивидуално ползване на общински мери, пасища и ливади се 

разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват 

следните клаузи: 

 - поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние; 

 - обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира 

подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания 

на площ на Общата селскостопанска политика; 

 - солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 

животновъди, което не е юридическо лице; 

 - осигуряване на противопожарна безопасност; 

 - заплащане на наема за ползване на общинските мери, пасища и ливади при 

подписване на договора; 

 - да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата и ливадите; 

 - да не се ползват мерите, пасищата и ливадите за неземеделски нужди; 

 - да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата и ливадите с битови, 

строителни и други отпадъци; 

 - да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в 

населеното място; 

 - да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за 

предсрочно прекратяване на договора.; 

 

Приложения: 

 - Годишен план за паша на територията на Община Мездра за стопанската 2020 - 

2021 г. (Приложение №1); 

 - Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях 

животни за 2020 г. (Приложение № 2); 

 - Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на 

Община Мездра стопанската 2020- 2021 г. ( Приложение № 3); 



 - Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и 

ливади по населени места (Приложение № 4); 

 - Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места 

(Приложение № 5); 

 

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 1 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ – Враца. 

Докладчик: Я. Нинова 

Решение 59 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

 

РЕШИ: 

 1. Упълномощава кмета на община Мездра И. Аспарухов Цанов, а в негово 

отсъствие председателя на общински съвет Мездра Яна В. Нинова да представлява 

община Мездра на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Враца на 05.03.2020 г. и да 

гласува по точките от дневния ред както следва: 

 

По т. 1. От ДР: 
Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК“ ООД Враца за 2020 г.“ –  

да гласува ЗА; 

 

По т. 2. От ДР: 
Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Враца за 2020 г.“ – 

да гласува ЗА; 

 

По т. 3. От ДР: 
Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД Враца за 2020 г.“ –  

да гласува ЗА; 

 

По т- 4. От ДР: 
Приема Годишен финансов отчет Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Враца за 2020 г.“ –  

да гласува ЗА; 

 

 2. Общински съвет Мездра възлага на представителя на община Мездра в 

редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Враца, на следващото заседание на ОбС да 

запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения. 

 



Гласували: „за” – 12, „против” – 0, „въздържали се” – 8 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

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

Докладчик: Н. Найденов 

Решение 60 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, т. 4 от договора за управление на „Екопроект” ООД, 

 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на дружеството за 4-то тримесечие на 2019 година. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 1 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

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

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

сграда идентификатор 47714.500.363.8 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

на гр. Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 61 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 13,ал. 1, т. 14, чл. 22, ал. 1 и ал. 3 и във 

връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и упражняване правата на собственост 

на община Мездра върху капитала на търговските дружества, ОбС Мездра, наричана за 

краткост по – долу НАРЕДБАТА, 

 

РЕШИ: 

1. Разрешава и дава съгласие „МБАЛ – Мездра“ ЕООД с ЕИК 106512909 и адрес 

на управление ул. „Я. Сакъзов“ №33, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца за отдаване 

под наем на недвижим имот - сграда идентификатор 47714.500.363.8 по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД – 

181097/11.05.2018 на Изпълнителен директор на АГКК София, реализирана в общински 

имот УПИ I пл. №363, кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на гр. Мездра, одобрен със 

Заповед № 111/20.02.1989 г., отреден за „Районна болница, трафопост, художествена и 

декоративна пластика, стационар и център за настаняване от семеен тип“. 

2. Разрешава и дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под 

наем на недвижим имот - сграда идентификатор 47714.500.363.8 по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД – 18 

1097/11.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, реализирана в общински 

имот УПИ I пл. №363, кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на гр. Мездра, одобрен със 

Заповед № 111/20.02.1989 г., по реда и при условията на Наредбата за реда и 

упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските 

дружества. 



3. Разрешава и дава съгласие да се сключи договор, след проведен публичен търг 

за отдаване под наем на недвижим имот - сграда идентификатор 47714.500.363.8 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД – 

18 1097/11.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, реализирана в 

общински имот УПИ I пл. №363, кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на гр. Мездра, 

одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. 

4. На основание чл. 36 от Наредбата за реда и упражняване правата на 

собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества 

упълномощава кмета на община Мездра, да осъществява контрол при изпълнението на 

решението на ОбС. 

 

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 

(П. Атанасова) (Я. Нинова) 

ЯН/ПА  

 

Вярно с оригинала! 

 Протоколчик: 
 


