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

                                                          РЕШЕНИЕ  № 111                                                                                           

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Мъглиж   

 

РЕШИ: 

 

 Разрешава прехвърляне на средства в размер до 50 000 лв. като временен безлихвен заем 

от бюджета на сметката за средства от европейския съюз на Община Мъглиж за извършване на 

плащания по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

 

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  № 112                                                                                                                                                                                      

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 

 

 

 

 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7 , ал.2 от ЗБППМН , Общински съвет Мъглиж  

 

                                                                        Р Е Ш И : 

 

 

 

 

                                Приема Доклад за дейността на МКБППМН за 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 113                                                                                                                             

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет  Мъглиж  

 

 

 

РЕШИ: 

 

               Одобрява:  Изменение на Общия устройствен план на Община Мъглиж в частта му за 

ПИ с идентификатор 87212.800.216, местност Керезлика в землището на с.Ягода, община 

Мъглиж, което се състои в промяна от жилищна устройствена зона Жм на имота в устройствена 

зона за обществено обслужване Оо със следните устройствени показатели:          

Плътност на застрояване – до 60% 

Коефициент на интензивност на застрояване – до 1.2 

Плътност на озеленяване – от 40% 

Характер на застрояване – свободно нискоетажно, с височина до 10 м 

 

Предвижда се в имота да бъде изградена КЪЩА ЗА ГОСТИ. 

 

     

                    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 15 общински съветника, от които «за» - 14 , «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  № 114                                                                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 8 от 

Протокол № 3 от 20.05.2020 год. на Експертния съвет по устройство на територията на Община 

Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

 

РЕШИ: 

 

                Одобрява  парцеларен план за обект: „ВиК захранване на ПИ с идентификатор 

49494.506.11 в землището на гр.Мъглиж от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 

49494.506.1010 в землището на гр.Мъглиж, община Мъглиж”    

      Трасето на ВиК провода започва от съществуващ водопровод в поземлен имот с 

идентификатор 49494.504.1010 - селскостопански път, собственост на Община Мъглиж, 

преминава през поземлен имот с идентификатор 49494.504.283 - напоителен канал, държавна 

собственост, поземлени имоти с идентификатори 49494.505.6, 49494.505.5, 49494.505.4, 

49494.505.3 - ниви и достига до поземлен имот с идентификатор 49494.506.11 /урбанизирана 

територия, предназначен за производство на селскостопанска продукция/ в землището на гр. 

Мъглиж, община Мъглиж, собственост на възложителя. 

                Общата дължина на трасето за външно ВиК захранване е 226,00 м, а площта на 

сервитута е 158.20м.      

     

                    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 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 115                                                                                                                                                                                                                     

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и чл. 

21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост, Общински съвет  Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху УПИ І, кв. 125, по 

плана на гр. Мъглиж, представляващо ПИ с идентификатор 49494.701.1614, с площ 695 кв.м, 

по КККР на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3664/ 18.11.2019 г., 

учредено с Договор от 16.04.1990 г., сключен между Община Мъглиж, в качеството ѝ на 

УЧРЕДИТЕЛ и И. Г. П., в качеството й на ПРИЕМАТЕЛ, в полза на собственика на земята – 

Община Мъглиж, поради изтекъл 5-годишен срок от сключване на договора, липса на одобрени 

инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж, както и протокол за строителна линия 

и ниво.  

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови действия, в 

изпълнение на горните решения.  

 

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 116                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и чл. 67, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 
            

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 38/ 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Мъглиж, като в раздел III, т. 2 – Прекратяване на съсобстеност, Таблица 7, добавя нова 
точка 6, а именно: 

 

№ 

по 
ред 

Населено място/ 
землище  

Описание на имота 
(УПИ, квартал, кад. №) 

Предназначение, вид 

територия 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

6. с. Ягода УПИ V-1436, кв. 110 Жилищно стр. 97/ 427 

 

          2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж от една 

страна и А.Ч. , от друга страна, в УПИ V-1436 (пети за хиляда четиристотин тридесет и шест) в 

квартал 110 (сто и десет), по действащия ПУП на с. Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед 

№ 132 от 11.03.1991 г. на Кмета на Община Мъглиж, целият с площ 427 кв.м (четиристотин 

двадесет и седем квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: 

изток: улица с о.т. 14-18, запад: УПИ VІІІ-1409, 1410, север: УПИ ІV-1406, юг: УПИ VІ-1408, 

актуван с АОС(ч) 3793/ 26.05.2020 г., чрез изкупуване от страна на А. Ч. на общинската част 
от имота, а именно: 97/427 кв.м (деветдесет и седем от четиристотин двадесет и седем квадратни 

метра) идеални части,  на цена 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) без ДДС. 

3. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от А. Ч. в срок 

от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване на Заповедта на Кмета за 

продажба на общинската част от имота. 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 117                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 

41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 и ал.4 от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж, 

Р Е Ш И: 
            

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 38/ 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Мъглиж, като в раздел II, т. 1 – Продажба на урегулирани поземлени имоти, Таблица 2, 

добавя точка 56, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

Населено място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. №) 
Отреждане 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

56. с. Ветрен 
УПИ ХІІІ-796, в кв. 97, ведно 
с находящата се в него сграда  

Жил. 

строителство 

379 кв. м площ на 

УПИ и сграда със 

ЗП 56 кв.м 
 

 2. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг за продажба на следния 

недвижим имот – частна общинска собственост: 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ-796 (тринадесети за седемстотин деветдесет  и 

шест), в кв. 97 (деветдесет  и седем), по плана на с. Ветрен, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед 

№ 771/ 22.05.1987 г., с площ 379 кв.м (триста седемдесет и девет квадратни метра), отреден за 

жилищно строителство, ведно с находящата се в него СГРАДА – ПМЖ на 1 (един) етаж, със 

ЗП 56 кв. м (петдесет и шест квадратни метра), година на построяване 1985 г., актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 3791/ 14.05.2020 г. 

 

            3. Определя началнa тръжнa ценa за продажба на имота в общ размер на 3 100 лв. (три 

хиляди и сто лева) без ДДС, в т.ч.: 1 620 лв. за УПИ и 1 480 лв. за сграда. 

 

 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 на имота. 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 118                                                                                                                                                                                                                    

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9,  чл. 35, ал. 1, 

чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж 

 

РЕШИ: 
           

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 38/ 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Мъглиж, в Таблица 4 - Имоти, които Общината има намерение да предложи за продажба 

или учредяване на вещни права чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, с 
нова точка 42, а именно: 

№ 

по 
ред 

Землище  № на имота НТП Категория  

Площ 

(кв.м) 

 

1 2 3 4 5  

42 с. Ягода 87212.800.48 Земеделска територия пета 512 
 

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следният недвижим имот – частна 

общинска собственост:  

Поземлен имот № 87212.800.48 (осемдесет и седем хиляди двеста и дванадесет, точка, 

осемстотин, точка, четиридесет и осем) по плана на новообразуваните имоти, одобрен със 

Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна администрация Стара Загора, местност 
„Керезлика” в землище с. Ягода, общ. Мъглиж, целият с площ 512 (петстотин и дванадесет) 

кв.м., вид територия: Земеделска, при граници и съседи:  улица, имот № 87212.800.18, № 

87212.800.17, № 87212.800.47, № 87212.800.49., актуван с АОС 3792/ 26.05.2020 г. 

Определя начална тръжна цена 6 140 (шест хиляди сто и четиридесет) лева. 
 

3. 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. 
 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 119                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
             На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 59, ал. 2 

от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг за продажба на 

движими вещи – частна общинска собственост, като следва: 

 

 

1.1 Автобус МЕРЦЕДЕС 312 Д СПРИНТЕР, с рег. № СТ1782ВА, номер на рама 

WDB9034721Р557776, двигател № 60298000027478 - дизел, цвят: бял, брой места 14+1, година на 

първоначална регистрация:01.02.1996, маса: 3500 кг 
 

            Определя началнa тръжнa ценa 5 500 лв. (без ДДС) 

 

1.2 Автобус ОТОЙОЛ Е 27.14, с рег. № СТ0983ВН, номер на рама 

NMP111ALHO1200025., двигател № 697TC55LARZ800136 - дизел, цвят: жълт, брой места 27+1, 

година на първоначална регистрация:31.05.2008, маса: 7500 кг. 
 

            Определя началнa тръжнa ценa 9 000 лв. (без ДДС) 

 

2. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от  спечелилият 

търга в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване на Заповедта на Кмета 

на Община Мъглиж за продажба. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 120                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, 

ал. 1 от НРПУРИВОС, чл. 8, ал. 9,  чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от 

НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж 

 

РЕШИ: 

1.  Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот – публична 

общинска собственост: ПИ с идентификатор № 49494.774.878, по КККР на гр. Мъглиж, 

одобрени със Заповед № РД-18-93/ 23.12.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 755 кв.м 

(седемстотин петдесет и пет квадратни метра), вид територия: Земеделска,  НТП: 

селскостопански, горски, ведомствен път, стар номер 0.878, при граници и съседи: ПИ с 

идентификатори №№: 49494.774.8018, 49494.774.8019, 49494.774.24, 49494.774.337, 

49494.774.48, 49494.774.314. 

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 38/ 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Мъглиж, в Таблица 4 - Имоти, които Общината има намерение да предложи за продажба или 

учредяване на вещни права чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, с нова точка 43, 

а именно: 

№ 

по 
ред 

Землище  № на имота НТП Категория  

Площ 

(кв.м) 

 
1 2 3 4 5 6 

43 Гр. Мъглиж 49494.774.878 Земеделска територия нула 755 

3. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна 

общинска собственост:  

ПИ с идентификатор № 49494.774.878, по КККР на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед 

№ РД-18-93/ 23.12.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 755 кв.м (седемстотин петдесет и 

пет квадратни метра), вид територия: Земеделска,  НТП: селскостопански, горски, ведомствен 

път, стар номер 0.878, при граници и съседи: ПИ с идентификатори № №: 49494.774.8018, 

49494.774.8019, 49494.774.24, 49494.774.337, 49494.774.48, 49494.774.314. 

Определя начална тръжна цена 3 780 лв. (три хиляди седемстотин и осемдесет лева). 
 

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 нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 12 , «против» -0, 

«въздържали се» - 3. 

 

 
 

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  № 121                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

           На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от 

НРПОРИВОС Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

ПИ с идентификатор 49494.701.519 (четиридесет и девет хиляди четиристотин 

деветдесет и четири, точка, седемстотин и едно, точка, петстотин и деветнадесет) в квартал 88 

(осемдесет и осем) по КККР на гр. Мъглиж общ. Мъглиж, одобрени със Заповед РД-18-

93/23.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-

1730-17.02.2020 г. на Началник на СГКК – Стара Загора, с площ 512 (петстотин и дванадесет) кв. 

м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 m), номер по предходесн план: 519, кв.88, парцел: V, при граници и съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори №№  49494.701.2754, 49494.701.2757, 49494.701.518, 

49494.701.2751, 49494.701.520. 

 

2. Определя начална тръжна цена 7 500 лева (без ДДС). 

 

3. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от  спечелилият 

търга в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване на Заповедта на Кмета 

за продажба на имота. 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 122                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР, чл.57, т.3 и т.6 от 

Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане 

с вх. № 95-101-19 / 22.06.2020 год. на Община Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Дава съгласие за промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Мъглиж, одобрени със Заповед  № РД-18-93 /  23.12.2009 г. на изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър –  гр. София за поземлен имот: 

- ПИ 49494.46.902 - площ 10602 м2
; вид територия – земеделска; начин на трайно ползване 

– за селскостопански, горски, ведомствен път; собственик – ОБЩИНА МЪГЛИЖ; 

документ за собственост – Решение №52/ 30.06.1999 г. 
Новообразувани поземлени имоти: 

- Проектен имот с идентификатор 49494.46.991 с проектна  площ  7615 кв.м. 

- Проектен имот с идентификатор 49494.46.999   с проектна площ  2987 кв.м., 

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 123                                                                                                                                                                                   

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет  Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на община Мъглиж с проект: 

„Реконструкция на  водопроводната мрежа  на с.Юлиево, общ.Мъглиж-ПЪРВИ 

ЕТАП към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

2. Дейностите по проект: 

Отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Мъглиж 2014г.-

2020 г. 

3. Възлага на кмета на Община Мъглиж да осъществи всички необходими последващи 

действия във връзка с подготовката и реализацията на проекта. 

 4. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 124                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
 

 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 редовно Общо събрание на « 

Университеска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович» АД, гр. 

Стара Загора, насрочено за 20.07.2020 год. /понеделник/ от 11.00 часа и при липса на кворум - 

04.08.2020 г. от 11.00 часа., да бъде Зорница Светославова Здравкова – Главен юрисконсулт на 

Община Мъглиж. 

ІІ. Упълномощава представителя на Община Мъглиж в редовно Общо събрание на 

акционерите на «Университеска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян 

Киркович» АД, гр. Стара Загора, насрочено за 20.07.2020 год. /понеделник/ от 11.00 часа и при 

липса на кворум - 04.08.2020 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 приема Доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2019 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството 

за 2019 г., заверен от регистрирания одитор - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 

г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  4. Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 

2019 г., заверен от регистрирания одитор - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

 5. Общото събрание на акционерите разпределя реализираната печалба за 2019г. в общ 

размер на 2372 хил. лв., както следва: една десета част в размер на 237 хил. лв. се разпределя към 

фонд „Резервен, а остатъка от 2135 хил. лв. да се използва за покриване на загуби от минали 

години. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на 

директорите за дейността им през 2019 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  7. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор 

за 2020 г., класираният на първо място участник със Заповед № РД-10-347/ 09.04.2020 г. на 

Изпълнителния директор - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 

директорите - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  9. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет 

на директорите - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  10. 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като 

членовете на съвет 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”. 

 11. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 

557 360 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор 

№ РД-12-282/03.12.2018 г. За „Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. 



Киркович” АД гр. Стара Загора - котли за паропроизводство” в размер на 277361.82 лв. и по 

Договор № РД 12-227/08.10.2019 г. за „Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф. 

д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора в т. ч. и подмяна на радиатори и тръбопроводи - втори 

етап” в размер на 280000.00 лв. чрез записване на 55 736 броя поименни акции с номинал десет 

лева в полза на държавата. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  12. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 

дружеството, във връзка с решение по т. 11 от дневния ред - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  13. Общото събрание на акционерите приема предложението на Община Стара Загора, 

обективирано в Решение № 378 от Протокол № 11/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Стара Загора 

и взема решение Община Стара Загора да придобие следните сгради (бивш Акушеро-

гинекологичен комплекс), собственост на УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович АД, ЕИК 123535874, 

находящи се в гр. Стара Загора, а именно: 

- Сграда с идентификатор 68850.514.417.2 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със 

Заповед РД-18-65/ 30.05.2008 год. на Изп. Директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Стара 

Загора, п. к. 6000, ул. „Ген. Столетов" № 117. Сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 68850.514.417; застроена площ на сградата: 909 кв. м; брой етажи: 6; 

предназначение: Здравно заведение, която сграда според архитектурно заснемане представлява 

масивна седеметажна сграда, реално обособена от АКУШЕРО- ГИНЕКОЛОГИЧЕН 

КОМПЛЕКС, разположена в УПИ I-болница, намиращ се в гр. Стара Загора на североизточния 

ъгъл на ул. „Ген. Столетов” и бул. „Руски” в кв. 42 „а” по ПУП на гр. Стара Загора, с разгъната 

застроена площ на сградата (РЗП): 6023,92 кв. м. 

- СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.3 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със 

Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изп. Директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Стара Загора, 

п.к. 6000, ул. „Ген. Столетов” № 117. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

68850.514.417; застроена площ на сградата: 192 кв. м; брой етажи: 1; предназначение: Сграда за 

енергопроизводство, която сграда представлява Котелно помещение и стая за огняра. 

- СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.5 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със 

Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изп. Директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Стара Загора, 

п. к. 6000, ул. „Ген. Столетов” № 117. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

68850.514.417; застроена площ на сградата: 40 кв. м; брой етажи: 6; предназначение: Здравно 

заведение, която сграда представлява Асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно 

помещение за асансьор на 7 етажа с РЗП - 288,40 кв. м. 

- СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.6 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със 

Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изп. Директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Стара Загора, 

п. к. 6000, ул. „Ген. Столетов” № 117. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

68850.514.417; застроена площ на сградата: 27 кв. м; брой етажи: 1; предназначение: Здравно 

заведение, която сграда представлява Склад за кислородни бутилки. Имотите, ведно с трайно 

прикрепените съоръжения, да се придобият чрез договор за покупко-продажба, като Община 

Стара Загора да заплати цена, общо в размер на 6 474 762.21лв., в т.ч.: 

- сгради - 6 441 020.00 лв. без ДДС. 

- съоръжения - 28 118.51 лв. без ДДС. 

- 5 623,70 лева ДДС за доставка на съоръженията, 

като едновременно с това Община Стара Загора да прехвърли в собственост на 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р 

СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК: 123535874, гр. Стара Загора, 

следните урегулирани поземлени имоти, върху които приобретателят, на основание учредено и 

реализирано право на строеж, е построил сгради, а именно: 

- Застроен общински УПИ 1593, за Здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара 

Загора, одобрен със заповед № 19-12-85 от 30.04.2020 г. на Община Стара Загора, целия с площ 

17711 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.593 по КККР на град Стара Загора, 

ТПТ - урбанизирана, НТП - за обект, комплекс за здравеопазване. 

Собствеността върху имота да се прехвърли чрез договор за покупко-продажба, като 

приобретателят да заплати цена в размер на 2 719 790 /два милиона седемстотин и деветнадесет 

хиляди седемстотин и деветдесет/ лв. без ДДС. 

- Застроен общински УПИ XIV625, за здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара 

Загора, одобрен със заповед № 19-12-85 от 30.04.2020 г. на Община Стара Загора, целия с площ 



2005 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.625 по КККР на град Стара Загора, 

ТПТ - урбанизирана, НТП - за обект, комплекс за здравеопазване.  

Собствеността върху имота да се прехвърли чрез договор за покупко-продажба, като 

приобретателят да заплати цена в размер на 320 000 /триста и двадесет хиляди/ лв. без ДДС. 

- Застроен общински УПИ XVIІ627, за здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара 

Загора, одобрен със заповед № 19-12-85 от 30.04.2020 г. на Община Стара Загора, целия с площ 

2491 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.627 по КККР на град Стара Загора, 

ТПТ - урбанизирана, НТП - за обект, комплекс за здравеопазване. 

Собствеността върху имота да се прехвърли чрез договор за покупко-продажба, като 

приобретателят да заплати цена в размер на 498 000 /четиристотин деветдесет и осем хиляди/ лв. 

без ДДС. 

- Застроен общински УПИ IIІ605, за здравен комплекс в кв. 5241 по ПУП на град Стара 

Загора, одобрен със заповед № 19-12-85 от 30.04.2020 г. на Община Стара Загора, целия с площ 

2132 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.605 по КККР на град Стара Загора, 

ТПТ - урбанизирана, НТП - за обект, комплекс за здравеопазване. 

Собствеността върху имота да се прехвърли чрез договор за покупко-продажба, като 

приобретателят да заплати цена в размер на 341 000 /триста четиридесет и една хиляди/ лв. без 

ДДС. 

На основание чл. 103 и чл. 105 от Закона за задълженията и договорите, да се извърши 

прихващане на изискуемите публични общински ВЗЕМАНИЯ на Община Стара Загора от 

данъчнозадълженото лице УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, за данък върху 

недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и лихви, както и таксите и разноските по 

принудителното изпълнение по образуваното изпълнително дело № 20138650401122 по описа на 

ЧСИ Маргарита Димитрова, които към 19.05.2020г. са общо в размер на 2 079 113.58 лв., както и 

вземанията, вкл. тези за местни данъци и такси, които ще се породят от договора за покупко-

продажба на недвижими имоти с идентификатори: 68850.502.593, 68850.502.605, 68850.502.625, 

68850.502.627 по КККР на град Стара Загора, визиран по - горе, СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на 

Община Стара Загора, като купувач, към „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, вписано в 

ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК: 123535874, гр. Стара Загора, като продавач, за заплащане на цената по 

договора за покупко-продажба на недвижимите имоти, ведно с трайно прикрепените съоръжения 

(бивш Акушеро- гинекологичен комплекс). 

  Възлага на Съвета на директорите да извърши всички последващи действия по изпълнение 

н решението - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

14. Общото събрание на акционерите отменя предходни свои решения по т.15 от протокол 

от 25.06.2019 г. за проведено ОСА и по т.3 от Протокол от 20.01.2020 г. за проведено ОСА, като 

вместо това, на основание чл.28, ал.9 във връзка с чл.28, ал.10 от ЗПСК взема решение и предлага 

на Министерски съвет на Република България да вземе решение за продажба на 7280/12474 ид. ч. 

от УПИ XI-23, целият с площ от 12 474 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 15.09.2009 г., акт № 75, 

т.14, дело № 2975, по описа на СВ при РС - Казанлък за сумата от не по-малко от 873 520 лв. без 

ДДС, съгласно изготвената оценка от независим лицензиран оценител, като получените средства 

да се разходват за основен ремонт и оборудване на операционния блок на лечебното заведение. 

Възлага на съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на 

предложението в Министерски съвет, чрез министъра на здравеопазването. – ДА ГЛАСУВА 

„ЗА”. 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  № 125                                                                                                                              

                                                             от  25.06.2020 г. 
  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и §41 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето 

(обн. ДВ бр. 44 от 13.05.2020 г), във връзка с чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

и чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 

64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, да бъдат използвани за поддържане на чистота, 

дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за 

дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване на 

територията на Община Мъглиж, на обща стойност 123 814.50 лева (с ДДС), както следва: 

1.1. Изразходвани средства за препарати и дейности по дезинфекция на публични 

пространства и места за обществено ползване -  13 414.50 лева (с ДДС) 

1.2. Закупуване на Пулверизатори за големи помещения и открити площи DIVOS 20 / 

Mobile MDZ 300  -  4 бр. на обща стойност  98 400 лева (с ДДС) 

1.3. Закупуване на препарати за дезинфекция на открити площи на обща стойност   12 000 

лева (с ДДС)  

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горното решение. 

 

 
Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 11 , «против» -0, 

«въздържали се» - 4. 

 
 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 


