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

 

РЕШЕНИЕ  №584 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

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 

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: 

Т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници-в сила от 01.01.2018 г. 

Досегашната точка 8 става точка 9  

Т. 9. Други местни данъци определени със закон. 

Чл.7 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна 

на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. 

Чл. 9 (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък 

съответно на частите си. 

 Чл. 9 (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка 

на останалите. 

Чл. 15. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на 

данъка: 

 1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2, в граници 

от 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; 

 2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или 

селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и 

определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 

февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно 

задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за 

настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, както следва: 

(2) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка за недвижимите имоти на територията на 

с. Ягода. 

(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани  

Чл. 20 (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 



въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, 

собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен 

данък върху недвижимите имоти. 

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона 

за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на 

новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на 

служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата 

в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите. 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите 

и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по 

раздел трети от тази глава. 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно 

право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната 

стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща 

сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго 

обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените 

лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в 

срока по чл. 32. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от 

наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 

4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, 

налични в общината и в регистъра на населението. 

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели.  

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в 

обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от 

общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в 

качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от 

общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите 

характеристики на имота. 

Чл. 20а (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

 (2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено 

вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако 

данъкът е платен от прехвърлителя. 

 (3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за 

устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър.  

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един 

екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването 

им. 

 (5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от 

завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне 

на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не 



е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

 (6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за 

строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по 

чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината 

в едноседмичен срок от съставянето му. 

 (7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 

от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно 

задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от 

уведомяването. 

Чл.30. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник 

поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, 

служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го 

съобщава на всеки наследник или заветник. 

Чл.37, ал.3. се отменя 

Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 

екологичен, и се определя по следната формула: 

 ГДПС = ИмК x ЕК, 

 където: 

 ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

 ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

 ИмК = СkW x Кгп, 

 където: 

 СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от 

общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 : 

 а) до 55 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW; 

 б) над 55 kW до 74 kW включително –  0,54 лв. за 1 kW; 

 в) над 74 kW до 110 kW включително –  1,10  лв. за 1 kW; 

 г) над 110 kW до 150 kW включително –  1,23  лв. за 1 kW; 

 д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW; 

 е) над 245 kW –  2,10  лв. за 1 kW;  

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

 

Коефициент 

 

Над 20 години 

 

1,1 

 

Над 15 до 20 години включително 

 

1 

  



Над 10 до 15 години включително 1,3 

 

Над 5 до 10 години включително 

 

1,5 

 

До 5 години включително 

 

2,3 

 

 2. екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на 

автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 : 

 

Екологична категория 

 

Коефициент 

 

без екологична категория, 

с екологични категории "Евро 

1" и "Евро 2" 

 

1,10  

 

"Евро 3"  

 

1,00  

 

"Евро 4" 

 

0,80 

 

"Евро 5" 

 

0,60  

 

"Евро 6" и "ЕЕV" 

 

0,40  

 

(6) данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 

т, но не повече от 12 т, в размер от 10  лв. за всеки започнати 750 кг.  товароносимост. 

Чл.45 (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 

20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от 

"Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък. 

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 

екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения 

по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 

автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които 

се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 

определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели. 

 (4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на 

моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 

категория. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички необходими законови 

действия относно взетото решение. 
 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №585 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Мъглиж  и чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.170 и чл.171 от  

Закона за изпълнeние на наказанията и задържането под стража, Общински съвет Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

Утвърждава Наблюдателна комисия към  Общински съвет Мъглиж в следния 

състав: 

Председател : Таньо Генов – общински съветник  

 

Членове : 

1. Стефан  Асенов– общински съветник 

2. Христиана Минчева – Секретар на МКБППМН  

3. Велина Мандевска –началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално    

подпомагане” –Мъглиж  

4. Галина Кучкова –старши експерт в отдел „Посреднически услуги”, ДБТ 

Казанлък, филиал Мъглиж  

5. Красимир Костадинов – инспектор в РСИН, сектор „Пробация”- звено – гр. 

Казанлък   

6. Марин Маринов – инспектор „Пробация” в Затвора –Стара Загора  

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №586 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, и във 

връзка с Договор № 48-2018/ 24.01.2018 г., Общински съвет Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

          І. Дава съгласие за промяна срока на Договор за наем № 48-2018/ 24.01.2018 г., 

сключен между ОБЩИНА МЪГЛИЖ и Сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза Общински футболен клуб Мъглиж, от 1 (една) на 2 (две) години, за следния 

недвижим имот – публична общинска собственост: 

Фитнес зала с площ от 193.78 кв. м., съставляваща част от сграда, находяща се в 

ПИ с идентификатор 49494.701.2134 по кадастралната карта на град Мъглиж, с площ от 

37 562 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно 

ползване – стадион. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички действия в 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №587 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

 На  основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и чл.127, ал. 6 от ЗУТ и във връзка с 

Решение № 572 от 27.11.2018 г., Общински съвет Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

Отменя Решение № 572 от 27.11.2018 г. на Общински съвет Мъглиж. 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №588 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 вр. ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, вр. Решение № 42/ 28.01.2016 г. и Решение № 291/ 23.02.2017 г. на 

Общински съвет Мъглиж, Общински съвет Мъглиж, 

 

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Определя възнаграждение на К.Д. Ж. - Управител на «Мъглиж - 2004» ЕООД  

в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, считано от 01.01.2019 година. 

2. Възлага на Кмета Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №589 

от  19.12.2018г. 

 

 

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

администрация, Общински съвет  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              2 

Кметове на кметства             7 

Кметски наместници             4 

Общо:             14 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ 

Общо:                27 

 

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 -   18 

 

Общо Специализирана администрация:                       18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №590 

от  19.12.2018г. 

 

 

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 целева субсидия 

собственни 

средства 

§ 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ     

1. Функция VІ - Реконструкция на част 
от водопроводна мрежа на с.Тулово – ІІ 
етап +2400 -2400 

2. Функция VІ - Прединвестиционно 

проучване на водопровод в гр.Мъглиж и 

СМР -2400  

§ 1030 – ТЕКУЩ РЕМОНТ 
   

3. Функция VІ – Осветление на улици и 

площади   + 2400 

  

 

    2.  Актуализира Поименен списък на обекти за капиталови разходи за 2018 г. 

съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №591 

от  19.12.2018г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 198, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 4 от Наредба за 

приобщаващо образование и Договор № 151-18 от 14.11.18 г., Общински съвет Мъглиж 

 

 

 

 

РЕШИ: 

 

 Одобрява: сключения договор между Направление Образование при Община 

Мъглиж и „Терапевтичен център – Светулка – 1 ЕООД“  гр. Казанлък за възлагане на 

дейности за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от община Мъглиж, 

с предмет на договора: провеждане на индивидуална и групова психологическа, 

логопедична и специализирана педагогическа работа с децата в ДГ – община Мъглиж, 

както и изпълняване на терапевтичната програма за децата с ДПЛР. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №592 

от  19.12.2018г. 

 

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 и ал.2, 

т.6; чл.135, ал.1 и ал.2 при спазване изискванията на чл.19, ал.1от ЗУТ, Общински съвет 

Мъглиж 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

   Разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация за 

УПИ VІІІ- „За училище и детска градина” в кв.34 по план на с.Юлиево, общ. Мъглиж, 

одобрен със Заповед  № 777 / 26.05.1987 г. Проектът за изменение на ПУП се състои в 

разделяне на УПИ VІІІ - „За училище и детска градина” в кв.34 на два нови 

урегулирани поземлени имота: 

- УПИ VІІІ-„За училище” с площ 4483 кв.м. 

- УПИ ІХ-„За детска градина” с площ 2605 кв.м.  

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №593 

от  19.12.2018г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет 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 2018-2019 стопанска  година, по цена 

в размер на средното рентно плащане за съответното землище, както следва: 

1.1.   Землище гр. Мъглиж             - 22.00 лв./дка  

1.2    Землище с. Ветрен  - 23.00 лв./дка 

1.3    Землище с. Дъбово  - 26.00 лв./дка  

1.4    Землище с. Зимница             - 21.00 лв./дка  

1.5    Землище с. Тулово  - 19.00 лв./дка 

1.6    Землище с. Шаново  - 28.00 лв./дка 

1.7    Землище с. Юлиево  - 22.00 лв./дка 

1.8    Землище с. Ягода  - 15.00 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 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №594 

от  19.12.2018г. 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Условия за кандидатстване 

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 Местна 

инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., Общински съвет Мъглиж 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.134 Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт и 

реконструкция на НЧ „ПРОБУДА – 1869” в гр. Мъглиж, Първи втап: Ремонт и 

реконструкция на покрива на сградата – УПИ XXIV-372,563, кв. 372, 

идентификатор 49494.701.372.1” 

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Мъглиж: Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.1. Подобряване на 

средата за живеене, рехабилитация на  уличната мрежа и облагородяване на градското 

пространство от Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 - 2020.    

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 

Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции 

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

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт и реконструкция на НЧ „ПРОБУДА – 1869” в 

гр. Мъглиж, Първи втап: Ремонт и реконструкция на покрива на сградата – УПИ 

XXIV-372,563, кв. 372, идентификатор 49494.701.372.1” 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №595 

от  19.12.2018г. 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Условия за кандидатстване 

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 Местна 

инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., Общински съвет Мъглиж 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.134 Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, Област Стара Загора, 

Подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица "Девети Септември" от ОТ 6 до ОТ 221 - 

ляво платно с приблизителна дължина 610 м” 

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Мъглиж: Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.1. Подобряване на 

средата за живеене, рехабилитация на  уличната мрежа и облагородяване на градското 

пространство от Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 - 2020.    

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 

Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции 

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

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари 

в Община Мъглиж, Област Стара Загора, Подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица 

"Девети Септември" от ОТ 6 до ОТ 221 - ляво платно с приблизителна дължина 

610 м” 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №596 

от  19.12.2018г. 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите и  

във връзка с писмо №АВиК-РД-6/15.11.2017г. от Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация»ЕООД-Стара Загора, 

Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Общински съвет  Мъглиж одобрява и приема  инвестиция на стойност 

955,79лв. без ДДС , представляваща обект ”Реконструкция на  уличен водопровод 

ф60 мм АЦ с тръби ПЕВП ф75 с дължина 60м. и 3 броя СВО по ул.”Пионерска” от 

ул.”Околовръсна” на юг в с.Ягода, общ.Мъглиж”., финансирана и изпълнена от 

«Водоснабдяване и канализация»ЕООД-гр.Стара Загора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №597 

от  19.12.2018г. 

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите и  

във връзка с писмо №АВиК-РД-6/15.11.2017г. от Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация»ЕООД-Стара Загора, 

Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Общински съвет Мъглиж одобрява и приема  инвестиция на стойност 

5403,01лв.  без ДДС , представляваща обект ”Подмяна на водопроводна арматура в 

шахта до помпена станция Мъглиж, в землището на с.Тулово,общ.Мъглиж”, 

финансирана и изпълнена от «Водоснабдяване и канализация»ЕООД-гр.Стара Загора. 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №598 

от  19.12.2018г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 Местна 

инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., Общински съвет Мъглиж 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.134 Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт на 

съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община 

Мъглиж.” 

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Мъглиж: Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.1. Подобряване на 

средата за живеене, рехабилитация на  уличната мрежа и облагородяване на градското 

пространство от Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 - 2020.    

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 

Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции 

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

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, 

кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж.” 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №599 

от  19.12.2018г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 Местна 

инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., Общински съвет Мъглиж 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.134 Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт на 

съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община 

Мъглиж.” 

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Мъглиж: Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.1. Подобряване на 

средата за живеене, рехабилитация на  уличната мрежа и облагородяване на градското 

пространство от Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 - 2020.    

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 

Местна инициативна група-Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции 

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

инфраструктура” приоритетна ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, 

подмярка 19.2 „Прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., с проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, 

кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж.” 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «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  №600 

от  19.12.2018г. 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 

2 от Протокол № 13 от 07.11.2018 год. на Експертния съвет по устройство на 

територията на Община Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Одобрява  ПУП - Парцеларен план за отделяне нормативно определена 

прилежаща площ от ПИ 000206 за двуетажна жилищна сграда в с.Сливито, 

общ.Мъглиж, обл.Стара Загора. 

    Проектът за ПУП – парцеларен план е изработен съгласно разпоредба от 

28.10.2004 г. и    § 123, ал.2, т.7 от ПЗР към ЗИД на ЗГ, определящ нормативно 

прилежащия терен въз основа на Решение № 542 от 30.08.2018 г. на Общински съвет 

Мъглиж. 

    ПИ 000206 е Горска територия – държавна собственост-частна с начин на 

трайно ползване – Залесена горска територия с площ 2458 кв.м.Плана е изработен в 

обхват ПИ 000206 и УПИ І-38 в кв.10, с.Сливито, общ.Мъглиж Отредена е 

необходимата площ за функциониране на сградата – 238 кв.м. Комуникациите и 

транспортния достъп за новообразувания поземлен имот ще се осъществят от УПИ І-38 

в кв.10.   

           

                Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в 

Държавен вестник, чрез Община Мъглиж до Административен съд – Стара Загора. 

    

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 


