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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 № 6/09.04.2020 г. 

 

 

1. ДЗ с Вх. № 273/23.03.2020 г. - Утвърждаване на избор за Управител на „МБАЛ 

Мездра“ ЕООД след проведена конкурсна процедура за длъжността, съгласно Решение 

№ 40 от Протокол № 4/30.01.2020 г. на ОбС Мездра 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 62 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 

закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

 

РЕШИ: 

1. Утвърждава кандидата, класиран на първо място: д – р С. Съботинова за 

Управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД. 

2. Определя възнаграждение на управителя, както следва: месечно 

възнаграждение в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна заплата в 

дружеството. 

3. Възлага на Кмета на община Мездра в качеството на упълномощен 

представител на едноличния собственик на капитала на „МБАЛ Мездра“ ЕООД да 

сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с д – р С. Съботинова за 

срок от три години. 

 

Приложение:  

1. Протокол № 4/18.03.2020 г. за одобрение на кандидата, класиран на първо 

място, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда на 

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

за лечебните заведения на министъра на здравеопазването; 

2 Доклад от г- жа Н. Минева – зам. кмет на община Мездра за работата на 

комисията по провеждането на конкурса; 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

http://www.mezdra.bg/
mailto:obsmezdra@mail.bg
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2. ДЗ с Вх. № 265/13.03.2020 г. – Средносрочна бюджетна прогноза на община Мездра 

за периода 2021 – 2023 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 63 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

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

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра и във връзка с РМС 

815/2019 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна прогноза за 

периода 2020 – 2022 г. и указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/10.02.2020 г. за 

подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители 

с бюджет за периода 2021 – 2023 г., 

 

РЕШИ:  

1. Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община 

Мездра за периода 2021 – 2023 г. по Приложение 8. 

2. Приема прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2020 – 2021 г. по Приложение 1 „а“. 

3. Приема прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и 

разходите за лихви по него за периода 2021 – 2023 г. по Приложение 6 „г“. 

 

Гласували: „за” – 11, „против” – 1, „въздържали се” – 5 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

3. ДЗ с Вх. № 276/03.04.2020 г. - Предложение за приемане на Решение за 

освобождаване на отделните категории лица, подлежащи на освобождаване от местни 

такси, пряко засегнати от обявеното извънредно положение. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 64 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал.6, чл.6, ал.1 б „б“ от закона за местните данъци и такси, чл. 8, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост и приетото от Народното събрание Решение 

за обявяване на извънредно положение /Обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2020 г. / върху 

цялата територия на Република България,  

 

РЕШИ: 

  1. Освобождава от заплащане на такси всички лица, ползватели на терени и 

обекти – общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или 

дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в Република България и 

мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването и на 

Кмета на община Мездра за овладяване на извънредната ситуация  във връзка с 

пандемията от COVID – 19, за срока на въведеното извънредно положение от 13 март 

2020 г. до отмяната му; 
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2. Ползвателите на търговски обекти, разположение на общински терени, 

ползващи за извършване на търговска дейност, да бъдат освободени изцяло от такси, 

включително такса „масички“, „тротоарно право“ за срока на въведеното извънредно 

положение от 13 март 2020 г. до отмяната му; 

3. Възлага на кмета на Община Мездра да предприеме необходимите мерки по 

определяне на отделните категории лица подлежащи на освобождаване, както и 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

4. ДЗ с Вх. № 247/04.03.20 г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 
 

Решение 65 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 

при спазване на изискванията на чл. 75 – 80 от Административно процесуалния кодекс 

и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове, 

 

РЕШИ:  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Мездра, приета с решение № 37 

от протокол № 5/28. 02. 2008 г., допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 

19 от 29. 01. 2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22. 12. 2009 г., Решение № 

514 от Протокол № 43 от 27. 01. 2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19. 12. 

2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27. 11. 2014 г., Решение № 89 от Протокол 

№ 7 от 31. 03. 2016 г., Решение № 195 от Протокол № 13 от 28. 08. 2016 г., Решение № 

496 от Протокол № 37 от 26. 04. 2018 г. и Решение № 634 от Протокол № 51 от 31. 01. 

2019 г., съгласно Приложение № 1 от настоящата докладна. 

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

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра 

Приложение № 2 Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра 

Приложение № 3 Справка за постъпили становища, възражения и мнения по 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 
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5. ДЗ с Вх. № 261/13.03.2020 г. - Кандидатстване на община Мездра по Финансов 

инструмент на европейското икономическо пространство 2014–2020, Програма 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 66 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

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

 

РЕШИ:  

Одобрява партньора НПО „Култура Без граници“, Норвегия на община Мездра в 

проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения по 

Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, за изпълнение на проекта в 

случай на одобрението му в съответствие с изискванията на програмата. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

6. ДЗ с Вх. № 270/20.03.2020 г. - Проектно предложение на Община Мездра за 

безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 

процедура BG16RFOP001 – 2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“, 

с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в две 

многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“. 

1. ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 35 

2. ул. „Христо Смирненски“ 70-72 

3. ул. „Ал. Стамболийски“ № 9  

Докладчик: И. Аспарухов 
 

Решение 67 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

Оперативна програма „Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 

2.003“ Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Оперативна програма 

„Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 2.003“ Енергийна 

ефективност в периферните райони – 3“ с проектно предложение „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, в 

рамките на допустимия по Оперативната програма ресурс. 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община 

Мездра за периода 2014 – 2020 г.  
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3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – Иван Аспарухов да вземе всички 

необходими решения в границите на своите правомощия, при оценката последващата 

реализация на проекта. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

7. ДЗ с Вх. № 271/20.03.2020 г. – Проектно предложение на Община Мездра за 

безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони растеж“, приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 

процедура BG16RFOP001 – 2.003“ Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ 

с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в две 

многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“: 

1. ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 8 

2. ул. „Христо Ботев“ 72-74-76 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 68 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

Оперативна програма „Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 

2.003“ Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Оперативна програма 

„Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 2.003“ Енергийна 

ефективност в периферните райони – 3“ с проектно предложение „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, в 

рамките на допустимия по Оперативната програма ресурс. 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община 

Мездра за периода 2014 – 2020 г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – Иван Аспарухов да вземе всички 

необходими решения в границите на своите правомощия, при оценката последващата 

реализация на проекта. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

8. ДЗ с Вх. № 272/20.03.2020 г. – Проектно предложение на Община Мездра за 

безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони растеж“, приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 

процедура BG16RFOP001 – 2.003“ Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ 

с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три 

многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“: 

1. ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 4 
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2. ул. „Ал. Стамболийски“ № 132 

3. ул. „Любен Каравелов“ №31 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

 

Решение 69 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

Оперативна програма „Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 

2.003“ Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Оперативна програма 

„Региони растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001 – 2.003“ Енергийна 

ефективност в периферните райони – 3“ с проектно предложение „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, в 

рамките на допустимия по Оперативната програма ресурс. 

2. Потвърждава, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община 

Мездра за периода 2014 – 2020 г.  

3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – Иван Аспарухов да вземе всички 

необходими решения в границите на своите правомощия, при оценката последващата 

реализация на проекта. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

9. ДЗ с Вх. № 246/02.03.20 г. – Отчет на Програма за опазване на околната среда на 

Община Мездра за 2019 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 70 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, и чл. 79 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

опазване на околната среда и в изпълнение на Решение 140 от Протокол № 10/26. 05. 

2016 г. на ОбС – Мездра, 

 

РЕШИ: 

Приема Отчет на Годишната Програма за опазване на околната среда на Община 

Мездра за периода 01. 01. – 31. 12. 2019 г. 

г.  

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 
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10. ДЗ с Вх. № 263/13.03.2020 г. – Определяне състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 

2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 71 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ДВ 

бр.82/ 1991г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 декември 2013 г./ и на основание чл. 16, ал. 3 

от Правилника за прилагането на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани 

с многогодишни жилищно-спестовни влогове, 

 

РЕШИ: 

1. Определя състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ в 

Община Мездра за мандат 2019 - 2023г., да се състои от 5 члена, съгласно чл. 16, ал. 2 

от ПП ЗУПГМЖСВ. 

2. Избира за Председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ – 

инж. Св. Мицева – Секретар на Община Мездра. 

3. Избира за членове на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ: 

3.1. М. Мирчев – Общински съветник в Общински съвет-Мездра; 

3.2. Й. Гергов – Общински съветник в Общински съвет-Мездра; 

3.3. К. Цаков – Младши експерт „Управление на собствеността” 

3.4. Н. Илиевска – Главен специалист „Проекти и регионално развитие”, 

Община Мездра. 

4. Решението за състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ да 

се представи в Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд 

при Министерския съвет за утвърждаване. 

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

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

11. ДЗ с Вх. № 252/06.03.20 г. – Включване на общински жилищен имот в Списък на 

общински жилища за продажба и в Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2020 г. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 72 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 2, т. 4 от 

Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища на Общински съвет гр. Мездра и чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС, 
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РЕШИ: 

Дава съгласие да се включи в Списък на общински жилища за продажба и в Програмата 

за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., Раздел I – Продажби, 

т. 65 - Жилищен имот, находящ се в гр. Мездра, ул. „Сердика” № 2, ет. 4, ап. 404. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

12. ДЗ с Вх. 252/06.03.20 г. – Продажба на общински жилищен имот. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 73 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и в 

съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и редът за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища, 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот, представляващ 

самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор № 47714.500.144.1.404, 

находящ се в пететажна масивна жилищна сграда с площ от 40,10 кв. м., 1,78 % 

идеални части от общите части и мазе № 404 с площ от 4,99 кв. м., актуван с АЧОС № 

4052/22.01.2020г., на наемателя Т. Григоров, на пазарна цена в размер на 17 700 лв. 

(седемнадесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да издаде заповед и сключи договор 

за продажба на горепосочения жилищен имот.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. АЧОС № 4052/22.01.2020 г., 

2. Данъчна оценка на имота; 

3. Пазарна оценка на имота. 

4. Заявление с Вх. № 94 – Т - 235/20. 12. 2019 г. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

13. ДЗ с Вх. № 260/13.03.20 г. – Включване на общински поземлен имот в м. 

„Садината“ в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 

2020 година. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 74 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

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

 

РЕШИ: 
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Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество за 2020 г., в раздел I – Продажби, т. 67 - общински имот, представляващ: 

поземлен имот с идентификатор 47714.15.278 , с НТП - друга земеделска територия от 

558 кв. м., съгласно КККР на м. “Садината“, землището на гр. Мездра, одобрени със 

Заповед РД-18 - 1097/11. 05. 2018 г., актуван с АЧОС № 4075 от 30. 01. 2020 г.  

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

14. ДЗ с Вх. № 260/13.03.20 г. – Продажба на поземлен имот в м. „Садината“ 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 75 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл.52 

от Наредбата за РПУРОбИ, 

 

РЕШИ: 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на: 

поземлен имот с идентификатор 47714.15.278, с НТП - друга земеделска територия от 

558 кв .м., съгласно КККР на м. “Садината“, землището на гр. Мездра, одобрени със 

Заповед  РД-18-1097/11. 05. 2018 г., актуван с АЧОС № 4075 от 30. 01. 2020 г. – с 

начална тръжна цена в размер на 1600,00 лв. (хиляда и шестстотин лева и нула 

ст.); 

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната 

процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински 

съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. АЧОС № 4075/ 30. 01. 2020 г. – 1 бр.; 

2. Скица – 1 бр.; 

3. Данъчна оценка – 1 бр.; 

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова – 1 бр. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

15. ДЗ с Вх. №259/13.03.20 г. – Включване на общински поземлен имот в м. „Белчов 

дол“ в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 

година. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 76 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

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

 

РЕШИ: 
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Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско 

имущество за 2020 г., в раздел I – Продажби, т. 66 - общински имот, представляващ: 

поземлен имот № 501.23, с НТП – друга земеделска територия от 379 кв. м, общинска 

собственост, съгласно плана на новообразуваните имоти на м. “Белчов дол“, землището 

на с. Върбешница, актуван с АОС № 3862 от 01. 08. 2019 г. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

16. ДЗ с Вх. № 259/13.03.20 г. – Продажба на поземлен имот в местността „Белчов 

дол“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 77 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 

52 от Наредбата за РПУРОбИ, 

 

РЕШИ: 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на: поземлен имот № 501.23, 

с НТП – друга земеделска територия от 379 кв. м, общинска собственост, съгласно 

плана на новообразуваните имоти на м. “Белчов дол“, землището на с. Върбешница, 

актуван с АОС № 3862 от 01. 08. 2019 г. – с начална тръжна цена в размер на 550,00 

лв. (петстотин и петдесет лева и нула ст.); 
2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната 

процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински 

съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. АЧОС № 3862 от 01. 08. 2019 г. – 1 бр.; 

2. Скица – 1 бр.; 

3. Данъчна оценка – 1 бр.; 

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова – 1бр. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

17. ДЗ с Вх. № 254/09.03.20 г. – Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Мездра – 

Автотранспорт – 2003” ЕООД. 

Докладчик: М. Михов 

 

Решение 78 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредбата за упражняване 

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

РЕШИ: 
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1. Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния 

баланс на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД. за 2019 година. 

2. Не освобождава от отговорност М. Михов – управител на „Мездра – 

Автотранспорт – 2003” ЕООД. 

 

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 7 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

18. ДЗ с Вх. № 254/09.03.20 г. - Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Транс – Авто – 

2015” ЕООД. 

Докладчик: М. Михов 

 

Решение 79 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредбата за упражняване 

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

 

РЕШИ: 

1. Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния 

баланс на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за 2019 година. 

2. Не освобождава от отговорност М. Михов – управител на „Транс – Авто – 

2015” ЕООД. 

 

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 6 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

19. ДЗ с Вх. № 278/03.04.2020 г. – Разглеждане на предложение за Решение по 

прехвърляне дялове от капитала на „Транс – Авто – 2015“ ЕООД 

Докладчик: И. Аспарухов 
 

Решение 80 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , чл. 2, чл.10, ал. 1, т. 1, чл. 13, ал.1, т. 8 от Наредба за реда за 

упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските 

дружества и чл. 129 от Търговския закон, 

 

РЕШИ: 

1. Възлага на Кмета на община Мездра осъществяването  на всички действия 

правни и фактически, необходими за възлагането на детайлна оценка на активите и 

пасивите на дъщерното дружество „ТРАНС – АВТО – 2015“ ЕООД/оценка на 

предприятието/ от лицензиран оценител; 

2. Възлага на Кмета на община Мездра след предоставена оценка да продължи 

процедурата по прехвърлянето на всички дялове на „ТРАНС – АВТО – 2015“ ЕООД на 

община Мездра срещу цена определена на база изготвената от лицензиран оценител 

оценка на предприятието; 
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3. Възлага на Кмета на община Мездра да проучи възможностите за оздравяване 

на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и приоритетно погасяване на задълженията 

на дружеството към Община Мездра. 

 

Гласували: „за” – 12, „против” – 3, „въздържали се” – 4 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

20. ДЗ с Вх. № 264/ 13.03.2020 г. – от М. Михов и управител на „Мездра – 

Автотранспорт – 2003” ЕООД по Решение № 53 на ОбС Мездра. 

Докладчик: М. Михов 

 

Решение 81 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

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

 

РЕШИ: 

Приема информацията относно фактическото финансово състояние на „Мездра – 

Автотранспорт – 2003” ЕООД, предоставена от Управителя му. 

 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 3 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

21. ДЗ с Вх. № 169/15.01.20 г. – От кмета на село Крапец, относно ритуалната зала. 

Докладчик: А. Горанов 

 

Решение 82 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14 от Наредбата за 

РПУРОбИ на Oбщински съвет – Мездра, както и чл. 9 от Договора между община 

Мездра и НЧ „Светлина - 2007“, с. Крапец, 

 

РЕШИ: 

Възлага на кмета на община Мездра да прекрати Договор за ползване на недвижим 

имот, сключен на основание Решение № 61, Протокол № 5/28. 01. 2016 г. на ОбС 

Мездра, на 17. 03. 2016 г. между община Мездра и НЧ „Светлина - 2007“, с. Крапец. 

 

Гласували: „за” – 13, „против” – 4, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 

(П. Атанасова) (Я. Нинова) 

ЯН/ПА  

 

Вярно с оригинала! 

 Протоколчик: 

 


