
           О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  25                                                                                                                           

от  19.12.2019г. 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет гр. Мъглиж  

 

Р Е Ш И  : 

 
Утвърждава общата численост и структура на Общинска администрация Мъглиж,  както следва: 
 

Приложение 1 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ 

Общо:             41 

 

В т.ч.: 

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И 

ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ  

 

Кмет  на община              1 
Заместник кмет              3 
Кметове на кметства             6 
Кметски наместници             5 

Общо:             15 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ 

Общо:                26 

 

В т.ч.: 

 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

Секретар на община                      1 

Общо:                1 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Дирекция „Административно обслужване и Бюджет и финанси”                                                             

Общо Обща администрация:                      8 
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ -   17 

 
 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 13 , «против» - 2, 

«въздържали се» - 2. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 



 

         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  26                                                                                      

от  19.12.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва компенсирани промени в плана на бюджета и капиталовата програма  съгласно 
Приложение:  
 
 

обект Собствени средства 
Собствени 
средства 

 било става 

§ 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ 141286 141286 

1. Функция ІІ – Аварийно 
възстановяване и укрепване на 
участъци от общински път SZR 1081 
- с.Тулово - гр.Мъглиж- с.Селце 0 4800 

§ 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА  0 

5. Функция V – Съфинансиране по 
Проект на ФОНД "Социална 
закрила"- конвектомати - 2 бр. 0 2787 

 
2. Актуализира Поименен списък на обекти за капиталови разходи за 2019 г. съгласно 

Приложение № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 1. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
     Приложение № 1 

       

       

 ПОИМЕНЕН СПИСЪК  

 на обектите за строителство през 2019 г. и другите разходи за придобиване на материални  

 и нематериални дълготрайни активи - V - та корекция  

       

                                                          

   Капиталови разходи през 2019 год.      

 Наименование и в т. ч. по източници на финансиране 

 местонахождение целева субсидия  собствени 

 на обекта държавни местни бюдж. ср-ва 

   план било става било става 

 § 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ 0 380976 380976 1367868 1359285 

 Функция I - Общинска администрация   33789 33789   0 

 ОР на Информационен център гр.Мъглиж - цесия   33789 33789     

             

 Функция II - Отбрана и сигурност   0   18436 23236 

 

Аварийно възстановяване и укрепване на участъци 
от общински път SZR 1081 - с.Тулово - гр.Мъглиж- 
с.Селце       18436 23236 

             

 Функция III - Образование   81187 81187 7300 7300 

 Основен ремонт на ДГ с.Юлиево - цесия   21962 21962     

 Основен ремонт на ДГ с.Ветрен - цесия   59225 59225     

 
ОР на отоплителна система в ОУ "Хр.Ботев" с.Ягода 
- цесия       7300 7300 

             

 
Функция V - Социално осгуряване, подпомагане и 
грижи   39277 39277     

 ОР на ПК гр.Мъглиж - цесия   29700 29700     

 ОР на ПК с.Юлиево - цесия   9577 9577     

             

 
Функция VI - Благоустрояване и комунално 
стопанство 0 190733 190733 1341532 1328149 

 Основен ремонт на водопровод с.Ягода       205532 205532 

 Асфалтиране на улици в гр.Мъглиж   0 0 1136000 1122617 

  1. ул. "Шести септември" гр. Мъглиж          337215 

 2. ул. "Украйна" и "Захари Стоянов" гр. Мъглиж         335674 

 3. ул. "Гео Милев" гр. Мъглиж         329854 

 4. ул. "Ал. Батенберг" гр. Мъглиж         59925 

 5. ул. "Еделвайс" с. Тулово         59949 

 

кредит: Реконструкция и рехабилитация на улици и 
тротоари в община Мъглиж, с.Юлиево - връщане на 
заем на основание, чл. 94, ал.3, т.6 от ЗПФ   26648 26648     

 
Реконструкция и рехабилитация на улица 
„Еделвайс“ гр.Мъглиж   106251 106251     

 
Реконструкция и рехабилитация на улица „Поп 
Харитон“ гр.Мъглиж   16779 16779     

 
Реконструкция и рехабилитация на улица 
„Баненска“ с.Ягода   41055 41055     

             

             

 Функция VІІІ -Икономически дейности и услуги 0 35990 35990 600 600 

 

кредит: Аварийно възстановяване и укрепване на 
участъци от общински път SZR 1081 -ІV- с.Тулово - 
гр.Мъглиж- с.Селце- връщане на заем на основание, 
чл. 94, ал.3, т.6 от ЗПФ   16128 16128     



 

кредит: Рехабилитация/реконструкция на общински 
път SZR - 1082, с.Тулово - с.Юлиево участък от 
км.3+600 до км.5+130 (регулация с.Юлиево), с обща 
дължина 1440 л.м.   19862 19862     

 Оценка за съответствие на път с.Тулово – с.Юлиево       600 600 

             

 § 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5447 0 0 0 8237 

 
Придобиване на компютри за ПГСС "Гео Милев" 
гр.Мъглиж 1011         

 
Закупуване стопански инвентар/секция/ за ПГСС "Гео 
Милев" гр.Мъглиж 1748         

 
Придобиване на 1 бр. лаптоп и 1 бр. мултимедия за 
ОУ с.Ягода 2000 0 0     

 закупуване на климатик за ОУ с.Тулово 688         

 
Съфинансиране по Проект на ФОНД "Социална 
закрила"- конвектомати - 2 бр. 0     0 2787 

             

 § 5300 - ПРИДОБИВАНЕ НА други  НДА 0 0 0 7629 45773 

 
Изработване на проект за общ устройствен план на 
Община Мъглиж  0 0 0 7629 45773 

             

 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 0 380976 380976 1380944 1413295 

             

 
 

 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  27                                                                                                                                           

от  19.12.2019г. 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет Мъглиж,  
 
 

Р Е Ш И : 

 
І. Приема план-сметка за 2020 година съгласно приложение. 
 
ІІ. Определя размера на такса за битови отпадъци в населените места на Община Мъглиж: 

Борущица, Бънзарето, Ветрен, Дъбово, Държавен, Зимница, Мъглиж, Радунци, Селце, Сливито, Тулово, 
Шаново, Юлиево, Яворовец и Ягода по субекти, както следва: 

1. Физически лица: 
1.1. За жилищни и вилни имоти, намиращи се в строителните граници на населеното място – 9 ‰  

пропорционално върху данъчната оценка на имотите, от които: 
- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране - 3 ‰ 
- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 1 ‰ 
1.2. За жилищни и вилни имоти, намиращи се извън строителните граници на населеното място – 

6 ‰ върху данъчната оценка - за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰, за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината – 1 ‰ 

1.3. За подалите декларации по чл.15а от Наредбата за определянето и администрирането на 
местни такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж – 6 ‰ върху данъчната оценка - за 
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰, за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 1 ‰ 

1.4. За имоти със стопанско предназначение – 10 ‰, от които: 
- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране - 3 ‰ 
- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 2 ‰ 
2. Юридически лица: 
2.1. За жилищни и вилни имоти на предприятия - търговци и др. юридически лица, в 

строителните граници на населеното място - 9 ‰ върху по-високата между данъчната оценка или 
отчетна стойност, от които: 

 - за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране - 3 ‰ 

- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 1 ‰ 
2.2. За жилищни и вилни имоти на предприятия - търговци и др. юридически лица извън 

строителните граници на населеното място - 6 ‰ върху по-високата между данъчната оценка или 
отчетна стойност: 

 
 
 
 



 
 
- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 1 ‰ 
2.3. За имоти със стопанско предназначение - търговски, производствени, селскостопански и др. 

подобни имоти и обекти - 10 ‰ върху по-високата между данъчната оценка или отчетна стойност, от 
които: 

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране - 3 ‰ 

- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 2 ‰ 
2.4. За подалите декларации по чл.15а от Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж до края на предходната година – 7 ‰, 
от които: 

- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5 ‰ 
- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината – 2 ‰ 
Наематели на общински имоти заплащат такса за битови отпадъци, както следва: 
- за жилищни имоти - такса по т.1.1., респ. т.2.1. - 9 ‰ 
- за всички останали имоти по т. 1.4., респ. т.2.3. - 10 ‰. 
3.1. Освобождават се от заплащане на услугите събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;собствениците и ползвателите на имотите, находящи 
се в: 

• с. Бънзарето; 
• с. Държавен; 
• м. Торбаляците; 
• района на хижа „Българка”; 
• Военно формирование № 24550 в землището на с. Ягода; 
• ПИ 49494.667.140, ПИ 49494.667.104 в землище Мъглиж, м. „Каракос” и Бункер – Помпена 

станция и земя в землището на с. Тулово – собственост на „Арсенал” АД; 
• Сгради и съоръжения, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, находящи се в землищата на 

гр. Мъглиж, с. Дъбово и с. Юлиево; 
• Сгради и съоръжения, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора – 

по приложения списък, неразделна част от настоящата заповед.  
3.2. Лицата по т.3.1. не се освобождават от заплащане на таксите по чл.66, ат.2 и 3, а  именно: за 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. 

4. Лицата, които желаят определяне на таксата битови отпадъци според количеството отпадъци, 
подават декларация утвърдена от Общински съвет Мъглиж до края на предходната година: 

- 900 лв. за 1 бр. контейнер тип „Бобър” 1,1 м3 - за една година с честота на извозване утвърдена 
със заповед на кмета на Община Мъглиж, като в тази не се включва, а се начислява отделно: за 
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината 
съобразно вид на имота; 

- 120 лв. за 1 кофа тип „Мева” - за една година с честота на извозване утвърдена със заповед на 
кмета на Община Мъглиж, като в тази не се включва, а се начислява отделно: за третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места и селищните образувания в общината съобразно вид на имота. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПЛАН СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРОМИЛИ 

НА ТАЗИ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2020 ГОДИНА 

                   

жил. имоти /данъчна оценка/ нежил. имоти /данъчна оценка/ 
всичк
о 

в регулация в регулация общо 

отч.ст-ст %о с+с %о д %о ч %о общо отч.ст-ст %о с+с %о д %о ч %о общо   

34454851,70 3 103364,56 5 172274,26 1 34454,85 9 310093,67 14550882,64 3 43652,65 5 72754,41 2 29101,77 10 145508,83 455602 

жил. имоти /данъчна оценка/ нежил. имоти /данъчна оценка/ общо 

в изв.регулация в изв. регулация   

отч.ст-ст %о с+с %о д %о ч %о общо отч.ст-ст %о с+с %о д %о ч %о общо   

578387,00 0 0 5 2891,94 1 578,39 6 3470,32 29631319,37 0 0 5 148156,60 2 59262,64 7 207419,24 210890 

                                    

35033238,70   103364,56   175166,19   35033,24   313563,99 44182202,01   43652,65   220911,01   88364,40   352928,06 666492 

                   

Разходи за с+с   147017                 

Разходи за д   396077                 

Разходи за ч   123398                 

Общо І+ІІ+ІІІ: 666492                 

                   

                   

Легенда :                   

с+с 
Разходи за сметосъбиране и 
сметоизвозване             

д 
Разходи за поддържане и експлоатация на депата за битови 
отпадъци          

ч Разходи за чистотата на териториите за обществено ползване          

 

 

ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 
ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2020 ГОДИНА 

  
 Разходи по план 
сметка в лв. за 2020 

г. 

2 5 

РАЗХОДИ 787 793 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци 
0 

2. Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване 
245 520 

3. Разходи за поддържане чистота на териториите 
123 398 

4. Разходи за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа 
368 875 

Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 249 240 

Такса депониране на отпадъци 99 696 

ДДС върху Такса депониране на отпадъци 19 939 

5. Неразплатени разходи от 2019 г. 50 000 

 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 12 , «против» - 5, «въздържали се» 

- 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 



 
 
 

            О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  28                                                                                                                                                                                                            

от  19.12.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 4 от ЗНА, Общински съвет Мъглиж 
  

Р Е Ш И : 

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

местните данъци на територията на Община Мъглиж.  

 

2. Изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Мъглиж, както следва: 

Чл. 15. (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3,5 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички необходими законови действия относно 
взетото решение. 
 
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 12 , «против» - 5, «въздържали се» 

- 0. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

Н А Р Е Д Б А  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 
Приета с решение на Общински съвет – Мъглиж по т. ............, Протокол № ........ от 

....................... г.,  

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

местните данъци на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет - Мъглиж. 
§ 1. Чл. 1. Досегашния чл.15, ал. 1 се изменя и добива следната редакция  
Чл. 15. (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3,5 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
 

Досегашна разпоредба на чл. 15, ал. 1: 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот. 

 

 

 

МОТИВИ 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 

Приета с решение на Общински съвет – Мъглиж по т. ......., Протокол № ..... от ............. г.,  

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж, е 
приета от Общински съвет – Мъглиж с Решение № 18 от 25.01.2008 г., изм. и доп. с Решение № 44 от 
28.02.2008 г., Решение № 139/ 28.01.2009 г., Решение № 281/ 27.01.2010 г., Решение № 447/ 20.01.2011 
г., изм. с Решение № 565/ 20.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 115/ 26.04.2016 г., изм. и доп. с 
Решение № 428/ 21.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 464/ 29.03.2018 г. , изм. с Решение № 584/ 
19.02.2018 г., изм. Решение № 656/ 30.05.19г. 

 
Мотиви: Средствата, които се събират от местни приходи се разходват за администриране на 

данък сгради, за издръжка и разходи на общинска администрация администрация, кметствата и 
наместничествата, при извършване на всички общински дейности, включително и не само детски 
градини и пенсионерски клубове. От събраните парични суми могат да се разходват и при недогстиг за 
разходите при извършване на комуналните услуги.    

Предви горното и на основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, предложения по проекта могат да се 
изпращат на електронна поща ob_maglizh@mail.bg в срок до 12 декември 2019 година включително. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 



 

        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  29                                                                                                                             

от  19.12.2019г. 

 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 26, ал. 4, вр. чл. 18б, ал. 2 от ЗНА, Общински съвет 
Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на Община Мъглиж,  

 

2. Изменя и допълва Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж, 
както следва: 

чл.51, ал.1 (отм. Решение № ......../ .........2019 г.) 

чл.51, ал.2 (отм. Решение № ......../ .........2019 г.) 

Чл.35, ал.2. (изм.. Решение № ......../ .........2019 г.) Разрешение не се изисква за събиране и 
транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 
Регистрационният документ за дейностите се издава самостоятелно от останалите разрешителни и 
регистрационни документи. 

чл.77, ал.1 (отм. Решение № ......../ .........2019 г.) 

чл.77, ал.2 (отм. Решение № ......../ .........2019 г.) 

чл.77, ал.3 (отм. Решение № ......../ .........2019 г.) 

 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички необходими законови действия относно 
взетото решение. 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 2. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

Н А Р Е Д Б А  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 
Приета с решение на Общински съвет – Мъглиж по т. ............, Протокол № ........ от 

....................... г.,  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет - Мъглиж. 

§ 1. Чл. 1. Досегашния чл.51, ал.1 би следвало да кореспондира с чл.35 от ЗУО, тъй като това не е 
така, следва действащата разпоредба да бъде отменена. 

Предвид горното чл.51, ал.1 от наредбата се отменя. 

Старата редакция на чл. 51, ал.1 е следната:  
Чл.51.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. 

Чл.2. Досегашния чл.51, ал.2 препраща към отменена Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на отработени масла и отпадъчни продукти, и следва да бъде отменена. 
Предвид горното чл.51, ал.2 от наредбата се отменя.  

 Чл.51. (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

Чл.3. Досегашната разпоредба на чл.35, ал. 2 от наредбата би следвало да кореспондира с 
разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2 и чл.35, ал.5 от ЗУО.  

Предвид горното, чл.35, ал.2 от наредбата се изменя и придобива следната редакция: 

Чл.35, ал.2. Разрешение не се изисква за събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, 

т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО. Регистрационният документ за дейностите се издава 
самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи. 

За сравнение старата редакция на текста от наредбата е следния: 
(2) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на 

луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. 

 Чл.4. Уредените в чл.77, ал.1, ал.2 и 3 от наредбата административни нарушения и наказания са 
предвидени санкции за дейности във връзка с третиране на отпадъци, за което общинският съвет не е 
оправомощен да приема наредба , с която да се определят санкции за дейности във връзка с третиране 
на отпадъци. С цитираната оправомощаваща разпоредба не се предоставя власт на общинския съвет да 
регулира материята на административно наказателната отговорност. В случите когато общинският съвет 
е пресъздал дословно законовата уредба по същество не игнорира висшестоящи правни норми. 
 Предвид горното разпоредбите на чл.77, ал.1, ал.2 и 3 се отменят. 

За сравнение разпоредбата на чл.77, ал.2 и 3 е следната 
 Чл.77. Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:   

1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;   
2. предава ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен 

амортизационен лом, на лица без разрешение;   
3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без 

писмен договор;   
4. след извършване на сделката за получаване и/или предаване на ОЧЦМ не вписва в отчетните 

документи всички обстоятелства;   
5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в 

указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други 
документи, които е длъжен да води;   

6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, 

идентифициращи лицата или купувания отпадък;   
7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните количества ОЧЦМ 

и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната площадка;   



8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6 от ЗУО;   
9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;   
10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци по чл. 39, ал. 1 от 

ЗУО;   
11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 38, ал. 4 и 5 от 

ЗУО;   
12. предава декларация за съответствие с невярно съдържание в нарушение на изискванията на 

актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;   

13. не осигури достъп на компетентния орган по чл. 5, ал. 4 до системата по чл. 80а, ал. 2 от ЗУО;   
14. не е вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 10 от ЗУО;   
15. не е изпълнило условие в решението по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.   
(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налагат имуществени санкции в размер от 15 000 до 

50 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 3000 до 10 000 лв.   
(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налага имуществена санкция в размер от 

30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 6000 до 20 000 лв. 
 
 

МОТИВИ 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 
Приета с решение на Общински съвет – Мъглиж по т. ......., Протокол № ..... от ............. г.,  

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж, приета с Решение 
№ 244/31.10.2012 г. на Общински съвет Мъглиж, изменена и допълнена с Решение № 680/ 25.07.2019 г. на 
Общински съвет Мъглиж. 

Мотиви: На 20.11.2019 г. в постъпил протест от Окръжна прокуратура Стара Загора проти 
разпоредбите на чл., 51, ал.1 и ал. 2, чл.35, ал.2 и чл.77, ал.2 предл. първо и ал. 3 предл. първо от 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж.  

След извършен преглед и аналаз се установи несъответствие между действащата в Република 
България нормативна уредба и наредбата на Община Мъглиж, предвид което се изготвиха и 
публикуваха 25.11.2019 година горните изменения. 

В резултат на извършеният преглед в Наредба за управление на отпадъците на територията на 
община Мъглиж, приета с Решение № 244/31.10.2012 г. на Общински съвет Мъглиж, изменена и 
допълнена с Решение № 680/25.07.2019г. на Общински съвет Мъглиж са установени противоречия с 
норми от Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за 
употреба батерии и акумулатори и Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. 

Измененията и допълненията на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Мъглиж е приета от Общински съвет Мъглиж на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.4 във вр. 
с чл.18б, ал.2 от ЗНА. 

По естеството си наредбата е нормативен административен акт по определението на чл.75, ал.1 
от АПК, тъй като съдържа административно правни норми, отнасящи се за неопределен и неограничен 
брой адресати и има многократно правно действие. В този смисъл е и дефиницията на чл. 1а от ЗНА. 

С разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК е въведено изискването, с наредбите на общинските съвети 
да се уреждат неуредени с нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно 
значения, която разпоредба е идентична на чл.8 от ЗНА. 

Предви горното и на основание чл. 26, ал. 4 във вр. чл. 18б, ал. 2 от ЗНА, предложения по проекта 
могат да се изпращат на електронна поща ob_maglizh@mail.bg в срок до 12 ноември 2019 година 
включително. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 



         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  30                                                                                                                             

от  19.12.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, 
Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема изменения и допълнения на Програмата за управление на отпадъците на Община 
Мъглиж за периода 2016 - 2020 г., съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото предложение. 

 
 

 

Приложение № 1 

№ Стар текст Предложение за изменение и допълнение 

1. 

II. Основни изводи от анализа на състоянието 

и програмата за бъдещо развитие в 

управлението на отпадъци 

Стр.23 

 Във всички села са поставени съвременни съдове 
тип „Бобър“ за събиране на битови отпадъци и 
кофи за събиране на отпадъци; 
 
Стр. 24.  

 3. Отпадъците на град Мъглиж се депонират на 
съществуващото депо в град Казанлък.   

 5. Общината е осигурена с достатъчен брой 
съдове и е необходимо само да се следи за 
техният ремонт, в случай на амортизация.  
 

II. Основни изводи от анализа на 

състоянието и програмата за бъдещо 

развитие в управлението на отпадъци 

Стр.23 

 Съвременни съдове тип „Бобър” са 
поставени само в някои населени места, 
но броят им е недостатъчен. Във всички 
населени места има кофи за събиране на 
отпадъци;  
 
Стр. 24.  

 3. Отпадъците на Община Мъглиж се 
депонират на регионално депо село 
Ракитница. 

 5. В Общината не са осигурени 
достатъчно на брой съдове. Необходимо 
закупуването на нови и ремонт на част от 
съществуващите. 

2. 

III. SWOT Анализ силни страни 

Стр. 28  

 Въведено организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци за всички 
населени места в общината; 

 Въведено разделно събиране на отпадъците от 
опаковки: хартия, картон, пластмаса, метали и 
стъкло;  

 Въведено разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци;  

 Разработена Програма за управление на 
отпадъците до 2020 г.;  

 Изготвени сезонни доклади за морфологичния 
състав на отпадъците в общината за 2015;  

 Осигурени услуги по управление на битовите 
отпадъци – сметосъбиране и сметоизвозване, 
обезвреждане, разделно събиране на опасните 
отпадъци; 

III. SWOT Анализ силни страни 

Стр. 28  

 Въведено организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци за 
всички населени места в общината; 

 Въведено разделно събиране на 
отпадъците от опаковки: хартия, картон, 
пластмаса, метали и стъкло;  

 Въведено разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци;  

 Разработена Програма за управление на 
отпадъците до 2020 г.;  

 Изготвени сезонни доклади за 
морфологичния състав на отпадъците в 
общината за 2015;  

 Осигурени услуги по управление на 
битовите отпадъци – сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане, разделно 



 Изградена ПС Казанлък за временно съхранение 
на отпадъците; 

 Изградени регионално депо Стара Загора за 
неопасни отпадъци и сепарираща инсталация, 
съобразно съвременните екологични изисквания; 

 Осигуреност с транспортни средства и съдове за 
събиране на битови отпадъци, включително 
разделно събрани;  

 Съответстваща местна нормативна рамка на 
действащото законодателство в сферата на 
отпадъците, в частност местните данъци и такси;  
 

събиране на опасните отпадъци; 

 Изградена ПС Казанлък за временно 
съхранение на отпадъците; 

 Изградени регионално депо Стара Загора 
за неопасни отпадъци и сепарираща 
инсталация, съобразно съвременните 
екологични изисквания; 

 Отпада 
 Съответстваща местна нормативна рамка 
на действащото законодателство в сферата 
на отпадъците, в частност местните 
данъци и такси;  
 

3. 

III. SWOT Анализ слаби страни 

Стр. 28 

 Не е въведена система за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци и домашно 
компостиране;  

 Липса на транспортни средства и съдове за 
домашно компостиране и съхранение на 
биоотпадъци;  

 Липсва статистика за количеството на инертните 
отпадъци в динамичен ред (съществува такава 
само за 2015) ; 

 Липса на информационна общинска система за 
мониторинг и контрол на дейностите по 
управление на отпадъците;  

 Недостатъчен капацитет за управление на 
отпадъците във връзка с нарасналите изисквания 
за управление на отпадъците на местно ниво.  
 

III. SWOT Анализ слаби страни 

Стр. 28 

 Не е въведена система за разделно 
събиране на биоразградими отпадъци и 
домашно компостиране;  

 Липса на транспортни средства и съдове 
за домашно компостиране и съхранение 
на биоотпадъци;  

 Липсва статистика за количеството на 
инертните отпадъци в динамичен ред 
(съществува такава само за 2015) ; 

 Липса на информационна общинска 
система за мониторинг и контрол на 
дейностите по управление на отпадъците;  

 Недостатъчен брой контейнери  за битови 
отпадъци за управление на отпадъците във 
връзка с нарасналите изисквания за 
управление на отпадъците на местно ниво. 

 Липсват контейнери за строителни 
отпадъци. 
 

4. 

1.2.1 Анализ на битови отпадъци 

Стр. 107, 108 
- Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 550 бр; 

 - Кофи за смет 110 л. – 1 788 бр. 
 - Кофи за смет /240/ - 1 812 бр. 

Селище от 
община 
Мъглиж 

Кофи 
(110л.) 
бр. 

Кофи 
(240л.) 
бр. 

Контейн
ер тип 

„Бобър” 

Мъглиж 540 543 130 

Ягода 255 256 120 

Тулово  223 225 55 

Юлиево 225 225 58 

Шаново 188 190 46 

Зимница 122 125 45 

Дъбово  100 105 39 

Ветрен  123 122 33 

1.2.1 Анализ на битови отпадъци 

Стр. 107, 108 
 Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 406 бр; 
 Кофи за смет 110 л. – 240 бр. 
 Кофи за смет /240/ - 112 бр.  

 

Селище от 
Община 
Мъглиж 

Кофи 
(110 л) 
бр. 

Кофи 
(240 л) 
бр. 

Контейнери 
тип „Бобър”

Мъглиж 91 46 100 

Ягода - - 54 

Тулово 80 - 45 

Юлиево 1 - 38 

Шаново - - 22 

Зимница 5 - 27 

Дъбово 42 7 49 

Ветрен 17 2 48 

Радунци 2 10 1 



Честотата на обслужване на съдовете, 
разположени на територията на община Мъглиж 
е определена със Заповед на кмета на община 
Мъглиж (РД 09-375-1/30.10.2014) и е както 
следва: 
- град Мъглиж и село Ягода – 2 пъти седмично за 
цялото населено мясти и 1 път седмично 
централна градска част; 
- Завод 4 АРСЕНАЛ, С. Тулово, с. Дъбово, с. 
Ветрен, с. Юлиево, с. Зимница – 1 път седмично 
- с. Шаново, с. Сливито, с. Селце – 1 път на две 
седмици; 
- с. Радунци, с. Яворовец – 1 път на четири 
седмици. 

Радунци 6 - - 

Сливито - - 5 

Селце  20 10 

Яворовец  1 1 

Завод 4 6 - 2 

Сливито - 15 - 

Селце - 6 10 

Яворовец 1 6 2 

Завод 4 - 15 10 

Честотата на обслужване на съдовете, 
разположени на територията на община 
Мъглиж е определена със Заповед на 
кмета на община Мъглиж (РД 09-
484/31.10.2019 г.) и е както следва: 
-  За град Мъглиж: Централна градска част 
– 3 пъти седмично; Всички останали 
квартали и Завод № 4 – 2 пъти седмично. 
- За село Ягода: Централна част – 2 пъти 
седмично; Всички останали квартали – 1 
път седмично 
- За селата: Тулово, Дъбово, Ветрен, 
Юлиево, Зимница, Шаново, Сливито, 
Селце, Радунци, Яворовец, Борущица – 1 
път седмично 

5. 

1.2.3. Анализ на строителните отпадъци 

Стр. 115 
На територията на РИОСВ Стара Загора има 
едно действащо депо за строителни отпадъци, 
което обслужва населените места в община 
Казанлък.  

1.2.3. Анализ на строителните отпадъци 

Стр. 115 
На територията на РИОСВ Стара Загора 
има ново изградено депо в село 
Ракитница, на което се депонират 
строителни отпадъци и обслужва 
населените места в Община Мъглиж. 

6. 

1.3.2. Инфраструктура за отпадъци от 

строителство и разрушаване 

Стр.137 

На територията на община Мъглиж няма 
изградено депо за строителни отпадъци. 
Съгласно действащата наредба за управление на 
отпадъците на община Мъглиж, изпълнителят 
или Възложителят на строежа е отговорен за 
третирането на строителни отпадъци. 
Строителните отпадъци, които са собственост на 
община Мъглиж или са в резултат от 
инвестиционни проекти, по които община 
Мъглиж е възложител се депонират на депото за 
ТБО в град Казанлък.  

1.3.2. Инфраструктура за отпадъци от 

строителство и разрушаване 

Стр.137 

На територията на община Мъглиж няма 
изградено депо за строителни отпадъци. 
Съгласно действащата наредба за 
управление на отпадъците на община 
Мъглиж, изпълнителят или Възложителят 
на строежа е отговорен за третирането на 
строителни отпадъци. Строителните 
отпадъци, които са собственост на община 
Мъглиж или са в резултат от 
инвестиционни проекти, които Община 
Мъглиж е възложител се депонират на 
депото за ТБО в село Ракитница. 

 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 2. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 

 

 



           О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  31                                                                                                                                                        

от  19.12.2019г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 37в, ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински 
съвет гр. Мъглиж 

  

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие общински имоти – полски пътища и напоителни канали, които не 
функционират, включени в заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора 
по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, да бъдат отдадени под 
наем за 2019-2020 стопанска  година, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното 
землище, както следва: 

 

• Землище Мъглиж  -  23.00 лв./ дка за НТП "ниви"  

• Землище Мъглиж  -  38.00 лв./ дка за НТП "трайни насаждения"      

• Землище Ветрен    -  26.00 лв./ дка  

• Землище Дъбово    - 27.00 лв./ дка 

• Землище Зимница  - 23.00 лв./ дка  

• Землище Тулово     - 18.00 лв./ дка 

• Землище Шаново   -  29.00 лв./ дка 

• Землище Ягода       -  20.00 лв./ дка 
    

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да сключи договори със собствениците и/или 
ползвателите на земеделски земи, при определените в т. 1 цени.    
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 2. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 32                                                                                                                                                               

от  19.12.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 
24, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за наемните цени на недвижими имоти – общинска 
собственост и чл. 8 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на 
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните 
елементи,  Общински съвет – Мъглиж 

 
Р ЕШ И :  

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост за 2019 г., приета с Решение № 602/ 24.01.2019 г. на Общински съвет Мъглиж, в Раздел ІV, 

т.1 – Общински терени за разполагане на павилони, в Таблица 9 добавя нова точка 4, а именно: 

№ 

по  

ред 

Населено място   

Описание на имота 

(УПИ, квартал. 

Кад. №) 

Предназначение  

 

Площ 

(кв. м.)  

 
4 

 
Гр. Мъглиж 

част от ПИ 
49494.701.2795 за 
разполагане на 

павилион пред УПИ 
ІX-1599 в кв. 109 

За извършване на 
търговска дейност 

6.00 

 
2. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на част от имот 

– публична общинска собственост, а именно: 6 кв. м. (шест квадратни метра) пред УПИ IX-1599 в 

кв. 109, по регулационния план на гр. Мъглиж, Община Мъглиж, за разполагане на преместваем обект 

- павилион за търговска дейност в регулацията на улица с осови точки – о.т. 422, о.т. 423, 
съставляваща ПИ с идентификатор 49494.701.2795 по КККР на гр. Мъглиж, по схема, одобрена от гл. 
архитект на Община Мъглиж. 

 

3. Определя начална тръжна цена на месечния наем  15,00 лева (петнадесет лева) без ДДС и 
срок за отдаване под наем – 3 (три) години. 

 

4. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от  спечелилия търга в 
срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване на Заповедта на Кмета за продажба. 

 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови действия в изпълнение 
на горните решения. 
 
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 0. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 



 
 

         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  33                                                                                         

от  19.12.2019г. 

 
 
 
                На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 19 от ЗМСМА Общински съвет - гр. Мъглиж  
 

РЕШИ: 
                                  
                 Именува: 
 

               Улица с осови точки 18-19-20-501-502 по регулационния план на с. Ягода, община Мъглиж с  
името “Странджа”  с цел получаване на административни адреси.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 0. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 34                                                                                                                              

от  19.12.2019г. 

 
 
          На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1; чл.135, ал.1 и 2 и чл.109, 
ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Мъглиж 
 

Р  Е  Ш  И: 

 

          Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – частично изменение на план за  
регулация на с.Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед  № 132 / 11.03.1991 г., както следва: 

- Към УПИ VІІ103,101 в кв.2, с.Ягода, общ.Мъглиж да се придаде свободната ивица общинска 
собственост с площ от 154м2, като площта на новообразуваният УПИ VІІ103,101 се променя на 841 м2. 

- Ширината на тротоара и уличното платно, съгласно действащия ЗРП  не се променя. 
 
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, «въздържали се» 

- 1. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 
 

РЕШЕНИЕ  №  35                                                                                            

от  19.12.2019г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 4 от Наредбата за реда 
за упражняване правото на собственост на Община Мъглиж върху капитала на търговските дружества, 
Общински съвет Мъглиж 

Р Е Ш И: 

 

І. Определя за представител на Община Мъглиж в извънредно Общо събрание на 
«Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович» АД, гр. Стара 
Загора, насрочено за 03.01.2020 год. от 11.00 часа и при липса на кворум - 20.01.2020 г. от 11.00 часа, да 
бъде Зорница Светославова – Гл. юрисконсулт на Община Мъглиж. 

ІІ. Упълномощава представителя на Община Мъглиж в извънредно Общо събрание на 
акционерите на «Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян 
Киркович» АД, гр. Стара Загора, насрочено за 03.01.2020 год. от 11.00 часа и при липса на кворум - 
20.01.2020 г. от 11.00 часа, да участва в разискванията и изрази становище по всяка от точките в 
обявения дневния ред по следния начин: 
  1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 1 227 700 

лева., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-5/ 
24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв. за извършване на допълнително възникнали видове СМР, 
невключени в Проект „Изграждане а регионален център за ранна диагностика на онкологични 
заболявания в УМБАЛ – Проф. Д-р Стоян Киркович АД  и по договор РД-12-286/ 22.12.2015 г. в размер 
на 99 700 лв. за пребазиране на неонатологично отделени по Договор РД-12-287/ 22.12.2015 г. в размер 
на 45 883 лв. за пребазиране на операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12-207/ 27.06.2018 г. в 
размер на 844 697 лв. за окончателно финансиране на обект „Пребазиране на клиника по АГ - родилна 
помощ, патологична бременност в блок „Е” на хирургичен блок І етап, включително непредвидени 
разходи, по договор РД-12-283/ 03.12.2018 г. в размер на 100 000 лв. за закупуване на хемодиализни 
апарати и водоочистваща система, по договор РД-12-303/ 14.12.2018 г. в размер на 37 620 лв. за 
закупуване на задължително минимално оборудване на съдебно медицинско отделение чрез записване 
на 122 700 броя поименни акции с номинал 10 (десет) лева в полза на държавата. – ДА ГЛАСУВА „ЗА” 

2. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във 
връзка с решението по т.1 от дневния ред. – ДА ГЛАСУВА „ЗА” 

3. Общото събрание на акционерите, на основание чл.28, ал.9 във връзка с чл.28, ал.10 от ЗПСК, 
предлага на Агенцията за публичните предприятия и контрол да вземе решение за продажба на 
7280/12474 ид.ч. от УПИ XI-23, целият с площ от 12474 кв.м., по плана на с.Ягода, община Мъглиж, 
област Стара Загора, при граници на имота: изток - улица, юг - улица, запад - земеделска земя, север - 
земеделска земя и подробно описан в нотариален акт вх.рег. № 4794 от 15.09.2009г., акт № 75, т.14, дело 
№ 2975, по описа на СВ при РС-Казанлък за цена от не по-малко от 873 520лв. без ДДС, като 
получените средства да се разходват за основен ремонт и оборудване на операционния блок на 
лечебното заведение. – ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ” 

4. Общото събрание на акционерите не дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Община 
Мъглиж чрез изкупуване на собствените на Община Мъглиж 5194/12474 ид.ч. от УПИ XI-23, целият с 
площ от 12474 кв.м., по плана на с.Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: 
изток - улица, юг - улица, запад - земеделска земя, север - земеделска земя за сумата от 100 000лв. без 
ДДС. – ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ” 

5. Общото събрание на акционерите взема решение за участие на „УМБАЛ — Г1роф.д-р 
Ст.Киркович" АД в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 
иновации", както следва: 



НАИМЕНОВАНИЕ: "РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА" 

Вид дейност: В обществена полза 
Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" № 2 
Цел па сдружението: Изграждане и развитие на регионален иновационен и изследователски център за 
персонализирана медицина при пациенти със социално значими заболявания. 
Стандартизиране и приложение в клиничната практика на иновационни технологии, методики и 
достигане на персонализирано лечение при групи пациентите попадащи в обхвата на дейностите на 
центъра. Подготовка, обучение и сертифициране на медицински кадри чрез международно 
сътрудничество за прилагане на иновации в обалстта на медицинската практика в Република България. 
Определяне на таргетни заболявания за диагностика и лечение в научноизследователския център със 
социална значимост: 

- онкологични заболявания на млечни жлези, простата, дебело и право черво, панкреас и 
централна нервна система; 

- заболявания на сърцето и съдовата системи; 
- съдови заболявания на централна нервна система; 
- диабет и заболяваня на обмяната. 

Упълномощава Изпълнителният директор да извърши всички последващи действия по учредяване и 
регистрация на сдружението. – ДА ГЛАСУВА „ЗА” 

6. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна 
работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 

Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено 

управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи 

на императивните разпоредби на нормативен акт. – ДА ГЛАСУВА „ЗА” 
 
 
Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» -0, «въздържали се» - 

0. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 
 


