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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 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

СПРАВКА 

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра  

ПРОТОКОЛ № 13/24.09.2020 г. 

 

1. ДЗ с Вх. № 479/24.07.2020 г. – Годишен отчет на изпълнението на Бюджета на Община Мездра 

за 2019 г.  

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 162 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 5 от 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 бюджета на Община Мездра 

 

РЕШИ: 

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2019 г. по прихода и разхода, по функции и 

дейности, както следва: 

1.1. По прихода                                                                                                  17 671 454лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/; 

1.2. По разхода                                                                                                  17 671 454лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 

7/; 

2. Приема отчета за изпълнение на Бюджета за 2019 г., както следва: 

2.1. По прихода                                                                                                    15 426 088лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/; 

2.2. По разхода                                                                                                    15 426 088лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т. ч. и целеви средства в Приложения 

№№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/; 

3. Приема отчета на капиталовите разходи през 2019 г. /Приложение № 8/; 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. /Приложение № 14/ към 

ФО1/2020 г. на МФ/; 

5. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните 

фондове към Националния фонд /Приложение № 10/; 

6. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки 

на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ /Приложение № 11/; 

7. Приема отчета на сметките за други средства от ЕС /Приложение № 12/; 

8. Приема отчета на сметките за средства по други международни програми /Приложение № 13/. 

 

Гласували: „за” – 9, „против” – 4, „въздържали се” – 8 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ е приет! 

 

Предложение на ПК по „УТООСИЕИ“, относно годишен отчет на изпълнението на Бюджета на 

Община Мездра за 2019 г. 

http://www.mezdra.bg/
mailto:obsmezdra@mail.bg
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Решение 163 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с установяване наличността на данни за 

нанесени значителни вреди на бюджета на община Мездра, вследствие на неупражнен 

достатъчен контрол върху работата на лица, на които и възложено управлението, разпореждането 

и отчитането на публични средства, 

 

РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Мездра да изпрати на „Специализирана прокуратура“ за 

осъществяване на служебен и финансов контрол следните документи: 

- административните преписки по Годишния отчет на изпълнението на Бюджета на Община 

Мездра за 2019 г.; 

- административните преписки по налагане на финансови корекции на Общината от 

Управляващият орган по Оперативните програми; 

- одитните доклади на звеното за вътрешен одит, обхващащи мандата 2015-2019 г.; 

 

Гласували: „за” – 12, „против” – 5, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

2. ДЗ с Вх. №363/10.08.2020 г. – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладчик: Я. Нинова 

 

Решение 164 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 28а от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

 

РЕШИ: 
1. Създава Временна комисия за разработване на правилник от 8 членове. 

2. Определя състава на Временна комисията за изработване на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация както следва: 

 
Председател: Я. Нинова; 

Членове:1. Д-р И. Михайлова  

2. Д-р И. Тодоров 

3. инж. Г. Валентинов; 

4. К. Кьолер; 

5. М. Аспарухов; 

6. Р. Маринов. 

7. Й. Гергов 

3. Възлага на Временната комисия да внесе в деловодството на ОбС в срок до 20 октомври, 2020 

г. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

. 

 

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 
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3. ДЗ с Вх. № 560/16.09.2020 г. - Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците 

в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021 година, съгласно изискванията на 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование – ПГ по МСС град Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 165 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 69, ал. 1, 

2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование,  

 

РЕШИ: 

1. Утвърждава за учебната 2020 – 2021 г. следните паралелки, както следва: 

№ по ред Училище 

гр./с. 

Общ брой 

ученици 

Клас/Паралелка Брой 

ученици 

Недостиг до 

минималния 

брой 

1. ПГ по МСС 

гр. Мездра 

 

71 

Xa 8 1 

Xб 6 6 

 

 2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 3 от Наредба за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително 

финансиране, както следва: 

№ по 

ред 

Учили

ще 

гр./с. 

Общ 

брой 

учениц

и 

Клас/ 

Паралелк

а 

Брой 

учениц

и 

Недостиг 

до 

минимални

я брой 

Допъл-

нителни 

средства 

Източник 

на финанси-

ране 

1. ПГ по 

МСС 

гр. 

Мездра 

 

 

71 

 

Xa 

 

8 

 

1 

619, 75 

лв. 

Община 

Мездра 

 

Xб 

 

6 

 

6 

3 245,89 

лв. 

Община 

Мездра 

Общо:                                                                                 3 865, 64 лв. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

4. ДЗ с Вх. № 559/16.09.2020 г. - Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците 

в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021 година, съгласно изискванията на 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование – ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица, община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 166 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 69, ал. 1, 

2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование,  
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РЕШИ: 

1. Утвърждава за учебната 2020 – 2021 г. следните паралелки, както следва: 

№ по ред Училище 

Гр./с. 

Общ брой 

ученици 

Клас/Паралелка Брой 

ученици 

Недостиг до 

минималния 

брой 

1. 

 

 

 

ОУ „Васил 

Кънчов“ 

с. Моравица 

 

12 

II-III-IV 3 13 

V-VI 7 11 

VII 2 16 

 

 2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т.1 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява 

допълнително финансиране, както следва: 

 

№ по 

ред 

Училище 

гр./с. 

Общ 

брой 

ученици 

Клас/ 

Паралелка 

Брой 

ученици 

Недостиг 

до 

минимал

ния брой 

Допъл-

нителни 

средства 

Източник 

на финанси-

ране 

1. 

 

 

 

ОУ 

„Васил 

Кънчов“ 

С. 

Моравица 

 

 

 

12 

 

II-III-IV 

 

3 

 

13 

 

12 167, 19  

лв. 

 

Община 

Мездра 

V-VI 7 11 15 383, 91  

лв. 

Община 

Мездра 

VII 2 16 12 978, 34 

лв. 

Община 

Мездра 

Общо:                                                                               44 179,60 лв. 

 

Гласували: „за” – 19, „против” – 2, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

5. ДЗ с Вх. № 543/10.09.2020 г. - Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0030-C01 от 

08.05.2019 г.  и анекс № BG06RDNP001-7.006-0030-C02 от 28.08.2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.006 – 

ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ за 

Проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък , гр. Мездра”, 

сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 167 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ Договор № BG06RDNP001-7.006-0030-C01 от 08.05.2019 г. с анекс № 

BG06RDNP001-7.006-0030-C02 от 28.08.2020 г. по Програмата за развитие на селските райони 
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2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение“ за проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. 

Мездра”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Мездра, със седалище и адрес на 

управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193371, 

идентификационен номер по ДДС № BG000193371, представлявана от Иван Аспарухов Цанов – 

кмет на Община Мездра, Общински съвет Мездра, 

 

РЕШИ: 

1. Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 362 992,77 лв. 

(триста шестдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 77 ст.) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0030-C01 и анекс № BG06RDNP001-7.006-0030-C02 

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение“ за проект „Ремонт и реконструкция на парк 

„Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра”сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 72 598,55 лв. 

(седемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и осем лева и 55 ст.) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на ДДС върху стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0030-C01 и анекс № BG06RDNP001-

7.006-0030-C02 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.006 - ПЛОЩИ „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ за проект „Ремонт и 

реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра”, сключен между Община 

Мездра и ДФ „Земеделие”. 

3. Възлага на Кмета на Община Мездра да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0030-C01 от 08.05.2019 

г. и анекс № BG06RDNP001-7.006-0030-C02 от 28.08.2020 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Мездра, проведено на 

24.09.2020 г., Протокол №13, т. 5 от дневния ред по доклад №543/10.09.2020 г. при кворум от 20 

общински съветници и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 20 гласа „за“, 0“против“ и 

„въздържали се“ 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

6. ДЗ с Вх. № 544/10.09.2020 г. - Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“. 
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Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 168 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

 

РЕШИ: 

1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 

да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град 

Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2, по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, при 

следните основни параметри: 

Максимален размер на дълга – 192 640 лева (сто деветдесет и две хиляди шестстотин и 

четиридесет лева); 

Валута на дълга – лева;  

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

Условия за погасяване:  

Срок на погасяване – до 45 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с 

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

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. 

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 

4.083 %; 

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика 

на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

Начин на обезпечение на кредита: 

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и 

бъдещи приходи на община Мездра, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 

субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и 

тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог; 

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

да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за 

залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1. 

 

Гласували: „за” – 13, „против” – 1, „въздържали се” – 7 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

7. ДЗ с Вх. № 550/14.09.2020 г. – Покана за съвместно участие в проектно предложение по 

Открита покана № 3 „Климат“, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да 

намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „ Опазване на 

околната среда и климатични промени“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 169 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗМСМА, 
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РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мездра да се включи като партньор в подготовката на проектно 

предложение на Община Враца по Открита покана № 3 „Климат“, Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.  

2. Дава съгласие на Община Мездра да си сътрудничи с Община Враца, Община Вършец 

и Община Коупавогюр и Хапнарфьордюрса, Исландия при кандидатстване и изпълнение на 

проектното предложение. 

3. Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши необходимите действия по изпълнение 

на Решението. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

8. Молба с Вх. № 531/26.08.2020 г. – От М. Михов – управител на „Мездра – Автотранспорт – 

2003“ ЕООД. 

Докладчик: М. Михов 

 

Решение 170 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за упражняване 

правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и във 

връзка с молба с Вх. № 26.00-202/26.08.2020 г. от М. Михов – управител на „Мездра – 

Автотранспорт – 2003“ ЕООД, 

 

РЕШИ: 

1. Прекратява Договора за управление, сключен между „Мездра – Автотранспорт – 2003“ 

ЕООД и М. Михов. – управител на дружеството. 

2.Предлага за временно изпълняващ длъжността управител на „Мездра – Автотранспорт 

– 2003“ ЕООД и „Транс – Авто – 2015“ ЕООД да бъде назначен инж. Б. Александров – мл. експерт 

„Транспорт“ в Общинската администрация, който да поеме и изпълнява временно функциите на 

досегашния управител до провеждане на конкурс, но по-късно от края на 2020 г. 

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

прекратяване на трудово-правните взаимоотношения с М. Михов и назначаването на временно 

изпълняващия длъжността „Управител“ на „Мездра – Автотранспорт- 2003“ ЕООД. 

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 5 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

9. ДЗ с Вх. № 539/31.08.2020 г. – Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца. 

Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 171 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 38 от Наредба за реда за упражняване 

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

 

РЕШИ: 
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1. Упълномощава Кмета на община Мездра Иван Аспарухов Цанов, а в негово отсъствие 

Нели Минева – зам. Кмет на Община Мездра, да представлява Общината  на предстоящото 

извънредно общо събрание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – 

Враца, което ще се проведе на 28.09.2020 г.  от 10.30 часа в седалището и адреса на управление 

на дружеството: град Враца, бул. „Втори юни“ 66 в административната сграда на лечебното 

заведение /заседателна зала ет. 3/ и резервна дата 16.10.2020 г. от 10.30 часа, като указва следния 

начин на гласуване по всяка точка от Дневния ред, както следва: 

 

По т. 1. От ДР: 
Приемане на решение за овластяване  на съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – 

Враца да сключи договор за предоставяне на кредит на лечебното заведение при съответните 

условия, посочени в поканата. 

Проект за решение: Одобрява предложението за приемане на решения за овластяване на съвета 

на директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца да сключи договор за предоставяне на 

кредит на лечебното заведение при съответните условия, посочени в поканата 

Да гласува „ЗА“; 

 

По т. 2. От ДР: 

Разни. 

Да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“; 

 

При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Христо Ботев“ 

АД – Враца да се проведе на 16.10.2020 г. от 10.30 часа в седалището и адреса на управление на 

дружеството: град Враца, бул. „Втори юни“ 66 в административната сграда на лечебното 

заведение /заседателна зала, ет. 3/ 

Проект на решение: Дава съгласието си при липса на кворум, извънредното Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца да се проведа на 16.10.2020 г. от 10.30 часа в 

седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори юни“ 66 в 

административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала, ет. 3/ 

Да гласува „ЗА“; 

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

общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца на следващото заседание 

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

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

10. ДЗ с Вх. № 364/10.08.2020 г. - Промяна в състава на Наблюдателна комисия съгласно чл. 170 

от ЗИНЗС /Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към Общински съвет-

Мездра и приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия. 

Докладчик: Я. Нинова 

Решение 172 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 170 и 171 от ЗИНЗС, 

 

РЕШИ: 

1. Актуализира състава на Наблюдателна комисия в състав - председател и членове, както 

следва: 

Председател: Яна Венелинова Нинова, а при отсъствието й да бъде замествана от Радослав 

Илиев Маринов - Представител на Общински съвет Мездра. 
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Секретар: ст. експерт Цветомир Митков Драгановски – „Сигурност, обществен ред, 

видеонаблюдение и безопасност на движението“- Представител на Общинска администрация 

Мездра  

Членове: 

1. мл. инспектор Иван Алексиев Димитров от Пробационна служба - Звено – 

Мездра;  

2. ст. инспектор Ивайло Данаилов Иванов – Началник криминална полиция в 

РУ Мездра. 

3. Нели Минева – Представител на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

4. Капка Митова Нецова - Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – община 

Мездра; 

5. гл. експерт Катя Павлинова Мудрова - Представител Дирекция „Бюро по труда“ - 

Мездра. 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при 

Общински съвет Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

11. ДЗ с Вх. № 541/10.09.2020 г. – Откриване на процедура по издаване на разрешително за 

водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Под село“, землището на с. Долна Кремена, 

Община Мездра. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 173 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите, 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект – язовир „Под село“, землище на с. Долна Кремена, община Мездра, 

обл. Враца с ЕКАТТЕ 22126. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

12. ДЗ с Вх. № 554/15.09.2020 г. – Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за 

„Изграждане на Трафопост 20/0,4 kV и кабелна линия за ел. захранване на находище за скално-

облицовъчни материали „Требежа“ в землището на с. Горна Кремена - Даване на предварително 

съгласие за учредяване на право на прокарване със съответните сервитути върху земи от 

общинския поземлен фонд за изграждане на обект на техническата инфраструктура - кабелна 

линия за ел. захранване на находище за скално-облицовъчни материали „Требежа“ в землището 

на с. Горна Кремена. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 174 

I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.5 от 

ЗУТ, 

 

РЕШИ: 
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Разрешава изработването на ПУП-ПП за „Изграждане на Трафопост 20/0,4 kV и кабелна линия 

за ел. захранване на находище за скално-облицовъчни материали „Требежа“ в землището на с. 

Горна Кремена с обхват: 

- ПИ №16256.35.36, местност „Плочата” в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „ливада” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.35.113, местност „Попов пчелин” в землището на с. Горна Кремена с 

начин на трайно ползване „пасище”- общинска собственост; 

- ПИ №16256.35.38, местност „Шумака” в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „пасище” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.35.274, местност „Шумака” в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „селскостопански път” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.22.259, местност „Мишина падина” в землището на с. Горна Кремена с 

начин на трайно ползване „пасище” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.22.258, местност „Мишина падина” в землището на с. Горна Кремена с 

начин на трайно ползване „пасище” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.64.107, местност „Драг. дол” в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „пасище” – общинска собственост; 

- ПИ №16256.35.220, в землището на с. Горна Кремена с начин на трайно ползване „път 

от републиканската пътна мрежа” – държавна собственост; 

- ПИ №16256.64.109, местност „Шумака” в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „горски път” – държавна собственост /МЗГ/. 

- ПИ №16256.64.103, местност „Драг. Дол“ в землището на с. Горна Кремена с начин на 

трайно ползване „за кариера” – общинска собственост. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

Решение 175 

 

II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

 

РЕШИ: 

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. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

Решение 176 

 

III. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.193 от ЗУТ, чл.64, 

ал.1 и ал.2 от Закона за енергетиката и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, 

 

РЕШИ: 

Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на Кабелна линия за ел. 

захранване на находище за скално-облицовъчни материали „Требежа“ в землището на с. Горна 

Кремена от електропровод „Ушите“ 20kV, до Трафопост 20/0,4 kV, който ще се изгради в ПИ 

16256.64.103, м. „Драг. дол“ – с променено предназначение, след влизане в сила на ПУП - ПП за 

имотите описани в т.I 
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Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на 

Решението на Комисията за земеделските земи по определяне и утвърждаване на трасе. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

Решение 177 

 

ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т. 8, предложение второ от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.15 от 

ЗМСМА,  

 

РЕШИ: 

1. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „ПРЕДСЕДНИК” 

ООД, Булстат 106593359, със седалище и адрес на управление: с. Згориград – 3042, ул. „Георги 

Проданов“ № 21, за своя сметка, да извърши всички необходими действия по определяне и 

утвърждаване на трасе от името на Община Мездра по чл. 19 от Закона за опазване на 

земеделските земи. 

2. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни 

действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните 

решения.  

3. Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

4. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

13. ДЗ с Вх. № 555/15.09.2020 г. – Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за „Кариера за добив 

на подземни богатства” от находище „Равнище - 2” в землището на с. Горна Кремена. 

 Докладчик: И. Аспарухов 

 

Решение 178 

I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ,  

 

РЕШИ: 

1. Разрешава изменението на ОУП на община Мездра, в обхвата на концесионната площ 

индивидуализирана с координатите на точките от №1 до №11 съгласно приложение № към т.2 

от Решение №728/27.11.2017 год. на Министерски съвет за предоставяне на концесия от 

находище „Равнище - 2“ участъци „Централен“ и „Източен“, разположени в землищата на с. 

Горна Кремена и с.Върбешница, община Мездра, област Враца  

2. При изработване изменението на ОУП да бъдат изпълнени изискванията които 

произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на 

съответния план. 

 

Гласували: „за” – 11, „против” – 5, „въздържали се” – 3 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

Решение 179 

 

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.5 от 

ЗУТ,  

 

РЕШИ: 

1. Разрешава изработването на специализиран ПУП-ПЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя за „Кариера за добив на подземни богатства” от находище „Равнище - 2” в 

землището на с. Горна Кремена с обхват: 

1. ПИ с идентификатор №16256.18.65 – земеделски имот в местност „Гладна врана”, 

землище на с. Горна Кремена, с НТП – ливада, с площ от 2,253 дка.  

2. ПИ с идентификатор №16256.18.70 – земеделски имот в местност „Гладна врана”, 

землище на с. Горна Кремена, с НТП – ливада, с площ от 3,158 дка  

3. ПИ с идентификатор №16256.18.77 – земеделски имот в местност „Гладна врана”, 

землище на с. Горна Кремена, с НТП – ливада, с площ от 5,000 дка.  

4. ПИ с идентификатор №16256.18.192 – земеделски имот в местност „Варниците”, 

землище на с. Горна Кремена, с НТП – ливада, с площ от 9,628 дка.  

 2. 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. 

3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от 

разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната 

територия. 

4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните 

централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи, 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. 

5. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни 

действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните 

решения.  

6. Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

7. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване. 

 

Гласували: „за” – 11, „против” – 7, „въздържали се” – 1 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

14. ДЗ с Вх. № 553/15.09.2020 г. – Разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП) 

– план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти: ПИ 

с идентификатор 24668.13.40, ПИ с идентификатор 24668.1.229 и  ПИ с идентификатор 

24668.1.240, местност „Край Искъра” в землището на с. Дърманци за „Разширяване границите на 

урбанизиран имот ПИ 24668.1.46 и ПИ 24668.44 - Предприятие за обработка на скални 

материали“. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 180 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  

 

РЕШИ: 

1. Разрешава на „ЙОТОВ СТОУН” ЕАД да възложи изработването на подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект: „Разширение на границите на 

урбанизиран имот ПИ идентификатор 24668.1.46 и имот 24688.1.44 с поземлени имоти с номера 

24668.13.40, 24668.1.229 и 24668.1.240, местност „Край Искъра“ в землището на с. Дърманци, 

общ. Мездра за разширение на съществуващо производствено хале с идентификатор 24668.1.46.7 

и нов склад за готова продукция.  
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2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо 

необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват. 

3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от  

разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната 

територия. 

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

от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване. 

5. Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

6. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване. 

 

Гласували: „за” – 11, „против” – 8, „въздържали се” – 0 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

15. ДЗ с Вх. № 532/26.08.2020 г. – Включване в програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2020 г., в раздел I – Продажби, т. 74 – общински имот, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 62390.501.39, с площ 395 кв. м., съгласно Кадастралната карта 

и кадастрални регистри на с. Ребърково, одобрени със Заповед № РД-18-931/18.12.2017 г., 

актувани с АЧОС № 4143 от 24.06.2020 г. за придобиване право на собственост от лица, 

притежаващи собственост на законно построена сграда. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 181 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

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

 
РЕШИ: 

Дава съгласие да включи в програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2020 г., в раздел I – Продажби, т. 74 – общински имот, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 62390.501.39, с площ 395 кв. м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални 

регистри на с. Ребърково, одобрени със Заповед № РД-18-931/18.12.2017 г., актувани с АЧОС № 

4143 от24.06.2020 г. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

16. ДЗ с Вх. № 532/26.08.2020 г. – Разпореждане с имот частна общинска собственост – даване 

съгласие за придобиване право на собственост върху дворно място, собственост на Община 

Мездра – общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 62390.501.39, с площ 

395 кв. м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ребърково, одобрени със 

Заповед № РД-18-931/18.12.2017 г., актувани с АЧОС № 4143 от24.06.2020 г. върху която е 

законно построена жилищна сграда. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 182 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 39, ал. 1 от Наредбата за 

РПУРОбИ, 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие А. Лалова от гр. Мездра да придобие право на собственост върху 

дворното място, собственост на Община Мездра, тъй като същата притежава право на 

собственост на законно построена двуетажна масивна жилищна сграда за което е приложила 
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документи за собственост – Нотариален акт № 149, т. I, рег. № 652, н. д. 146/2018 г. на МРС и 

разрешение за строеж № 39 от 25.05.1972 г. на жилищна сграда. 

2. Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на земята, 

съгласно чл. 40 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра. 

 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

17. ДЗ с Вх. № 551/14.09.2020 г. – Включване в Програмата за управление и разпореждане с имот 

– частна общинска собственост 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. 75 - Жилищен имот, находящ се в гр. Мездра, „Св. Патриарх Евтимий” № 35, вх. Б 

ет. 6, ап. 17. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение183 

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 Мездра и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  

 

РЕШИ:  

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. 75 - Жилищен имот, 

находящ се в гр. Мездра, „Св. Патриарх Евтимий” № 35, вх. Б ет. 6, ап. 17. 

 

Гласували: „за” – 11, „против” – 3, „въздържали се” – 2 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

18. ДЗ с Вх. № 551/14.09.2020 г. – Продажба на общински жилищен имот, представляващ 

самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор № 47714.500.1217.3.17, находящ се 

в пететажна масивна жилищна сграда с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх 

Евтимий” № 35, вх. Б ет. 6, ап. 17. 

Докладчик: И. Аспарухов 

Решение 184 

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 № 47714.500.1217.3.17, находящ се в пететажна 

масивна жилищна сграда с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 

35, вх. Б ет. 6, ап. 17, с площ от 43,20 кв. м., 1,38 % идеални части от общите части и мазе № 20 с 

площ от 4,46 кв. м., актуван с АЧОС № 4080/10.02.2020г., на наемателя Венелин Георгиев 

Петков, на пазарна цена в размер на 17 400 лв. (седемнадесет хиляди и четиристотин лева) 

без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да издаде заповед и сключи договор за 
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продажба на горепосочения жилищен имот.  

Гласували: „за” – 12, „против” – 3, „въздържали се” – 1 

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

19. ДЗ с Вх. № 537/28.08.2020 г. – Необходимост от разширяване на гробищен парк в землището 

на село Оселна, община Мездра. 

Докладчик: Р. Николов 

Решение 185 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

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

 

РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Мездра съвместно с Кмета на с. Оселна да предприемат действия 

по разширяване на съществуващия или изграждането на нов гробищен парк върху терени 

общинска собственост, отговарящи на изискванията на Наредба №2 от 21 април, 2011 г. за 

здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници. 

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

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет! 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 

                         (П. Атанасова)                              (Я. Нинова) 

 

ЯН/ПА Вярно с оригинала! 

 Протоколчик: 

 


