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

 

РЕШЕНИЕ  №555 

от  25.10.2018г. 

 

 

 

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

Общински съвет Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на 

обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на 

гражданите, приета от Общински съвет - Мъглиж.  

 

2. Наредба № 1 за опазване на обществения ред, безопасността на движението, 

спокойствието и сигурността на гражданите, приета от Общински съвет - Мъглиж се 

изменя по следния начин: 

 

Чл. 24. (5) /изм. Реш. № 555/ 25.10.2018 г./ За нарушения, извършени от малолетни 

лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, 

отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са 

допуснали извършването им 

Чл. 29. /отм. Реш. №555/ 25.10.2018 г./  
 

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

действия относно взетото 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  №556 

от  25.10.2018г. 

 

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

Общински съвет Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

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

допълнение на Наредбата за предучилищното образование в Община Мъглиж, приета 
от Общински съвет - Мъглиж.  

 

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предучилищното 

образование в Община Мъглиж се изменя по следния начин: 

 

 Чл.10  (1) /изм. и доп. Реш. № 556 / 25.10.2018 г./ 1. При записване на деца в 

детските градини на територията на община Мъглиж едновременно със заявлението се 

представя декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, 

постоянен и настоящ адрес.  

 2. В случай на наличие на допълнителни документи, удостоверяващи 

обстоятелства за ползване на отстъпка при заплащане на такса, се декларират и 

допълнителните обстоятелства:  

 трите имена, ЕГН,  постоянен и настоящ адрес на второ или следващо дете до 16 

години,  

 данни, удостоверяващи, че всички децата над 3 годишна възраст от семейството 

посещават детска градина или училище,  

 данни относно наличието на ТЕЛК, ако детето има 50 и над 50 % намалена 

работоспособност, данни относно наличието на ТЕЛК, ако някой от родителите е с 

намалена работоспособност над 71 %,  

 данни относно смърт на родител, ако детето е сирак или полусирак,  

 данни относно обстоятелство за обучение като студенти редовна форма на 

обучение на двамата родители,  

 данни за настаняване от директора на Дирекция „Социално подпомагане” или 

решение на съда. 

 

3. При подаване на заявлението и декларацията се представят за справка 

оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на 
декларираните данни; 

4. В случай, че са налице обстоятелства по т. 2 се представят за сверка на 

декларираните данни оригиналите на следните документи: 

 1. Удостоверение за раждане на второ или следващо дете до 16 години; 

 2. Служебна бележка удостоверяваща, че всички децата над 3 годишна възраст 
от семейството посещават детска градина или училище; 

 3. Документ от ТЕЛК, ако детето има 50 и над 50 % намалена работоспособност; 

 4. Документ от ТЕЛК, ако някой от родителите е с намалена работоспособност 
над 71 %; 



 5. Акт за смърт на родителя, ако детето е сирак или полусирак; 

 6. Уверение, че двамата родители са студенти редовна форма на обучение. 

 7. Копие на настанителна заповед на директора на Дирекция „Социално 

подпомагане” или решение на съда. 

 

Приложение № 1 към наредбата се изменя, едновременно с което към нея се 

прилага, като неразделна част декларация относно личните данни на детето и 

родителя. 

 

Приложение 1 
/изм. и доп. Реш. № 556 / 25.10.2018г./ 

ДО 

Г-ЖА ........................................ 

ДИРЕКТОР 

НА ДГ «...................................» 

ГРАД/СЕЛО ............................  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ................................................................................................................................ 

( трите имена ) 

Постоянен адрес: 

......................................................................................................................... 

 

Настоящ адрес: ......................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Моля детето ми ............................................................................................... 

                                                        (трите имена ) 

 

да бъде записано в поверената Ви детска градина. 

 

 Прилагам  

1. Декларация съдължаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, 

постоянен и настоящ адрес            

2. Медицински изследвания (оригинал); 

3. Документ, отразяващ имунизационния статус на детето (оригинал). 

 

Документи за справка  

1. Удостоверение за раждане (оригинал); 

2. Лична карта на заявителя (оригинал); 

 

Допълнителни документи за справка, удостоверяващи обстоятелства за 

ползване на отстъпка при заплащане на такса: 

1. Удостоверение за раждане на второ или следващо дете до 16 години; 

2. Служебна бележка удостоверяваща, че всички децата над 3 годишна възраст 

от семейството посещават детска градина или училище; 

3. Документ от ТЕЛК, ако детето има 50 и над 50% намалена 

работоспособност; 



4. Документ от ТЕЛК, ако някой от родителите е с намалена работоспособност 
над 71%; 

5. Акт за смърт, ако детето е сирак или полусирак; 

6. Уверение, че двамата родители са студенти редовна форма на обучение. 

 

 

Дата:                                                               С уважение: …………………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от 

.................................................................................................................................................... 

( трите имена ) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ  

Моите лични данни и тези на на детето ми са следните: 

 

Постоянен адрес: 

......................................................................................................................... 

 

Настоящ адрес: ......................................................................................................................... 

 

ЕГН ..........................................., Тел. ..................................................................  в 

качеството ми  

 

на родител на .................................................................................... ЕГН 

......................................, 

 

постоянен адрес: ......................................................................................................................... 

 

настоящ адрес: ......................................................................................................................... 

  

с Удостоверение за раждане № ........./ ................., съставен въз основа на акт за раждане 
№  

 

......./ ..........., издаден от ........................................ 
 

ДЕКЛАРАТОР: 

.................................................................................................................................. 

   /три имена /          

 

Подпис: .............................. 

 

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

действия относно взетото 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  №557 

от  25.10.2018г. 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.6 

от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Мъглиж, Общински съвет Мъглиж, 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Мъглиж 

към   30.06.2018 г . 
 

 

 

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  №558 

от  25.10.2018г. 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг 
Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема да бъде поет общински дълг с максимален размер до 300 000 лв.; 

2. Валута на дълга – български лева; 

3. Вид на дълга – краткосрочен, поет с договор за общински заем; 

4. Цел – предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал по време на изпълнение на бюджета.  
5. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху собствените приходи на 

общината, постъпващи по сметка в „ДСК” ЕАД, ФЦ Казанлък, БО Мъглиж с 
титуляр Община Мъглиж 

6. Срок на погасяване- до шест месеца от датата на подписване на договора за 

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

7. Максимален лихвен процент до 3 %, такса за управление 0.5 % еднократната, 

такса за разглеждане на искането за кредит: 0.1 % еднократна; 

8. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мъглиж да подпише договор 

за кредит и договор за залог, както и да извърши  всички останали правни и 

фактически действия за изпълнение на решението с избрана финансова 
институция. 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» -12, «против»- 2, 

«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  №559 

от  25.10.2018г. 

 

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

4 от Протокол № 11 от 26.09.2018 год. на Експертния съвет по устройство на 

територията на Община Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

 

 

РЕШИ: 

 

                Одобрява  парцеларен план за обект: „Изграждане на нова кабелна линия – 20 

kV от стълб № 122.6 на ВЛ 20 kV ”Мъглиж” до ТП „Каракос”, на отклонението за ТП –

„Каракос” в землището на гр.Мъглиж, община Мъглиж”    

    Трасето на ел.кабела започва от стълб № 122.6 (проекта предвижда 

съществуващия стоманобетонен стълб да се замени с ъглов ст.решетъчен стълб) 

разположен в ПИ с идентификатор 49494.667.113, собственост на Възложителя. От 
там трасето продължава последователно на юг и после на запад и достига до ПИ с 

идентификатор 49494.667.901 – Полски път на Община Мъглиж, продължава на запад, 

като отново навлиза в ПИ с идентификатор 49494.667.113. От там трасето продължава 

на юг, пресичайки Полски път на община Мъглиж и достига до трафопост „Каракос” в 

ПИ с идентификатор 49494.998.120. 

                Сервитутната зона е по 1,00 м от двете страни на кабела по дължина на 

трасето. 

               Дължината на трасето на ел.кабела е 370.72 м, а общата площ на сервитута е 

741,00 кв. м      

     

                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  №560 

от  25.10.2018г. 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 3 от 
Протокол № 11 от 26.09.2018 г. на Експертния съвет по устройство на територията на 
Община Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

 

 

РЕШИ: 

 

 

                Одобрява  парцеларен план за обект: „Ел. захранване на поземлен имот с 

идентификатор 49494.669.107 в землището на гр. Мъглиж, местност „Каракос”, община 

Мъглиж”    

                Трасето за електрозахранване на имота започва от ТНН на трафопост 

„Мъглиж-Каракос”, извод СрН „Мъглиж”, подстанция „Казанлък”, находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 49494.998.120 /изоставена орна нива/, преминава през 
поземлен имот с идентификатор 49494.667.901 /селскостопански, ведомствен полски 

път/ и достига до поземлен имот с идентификатор 49494.669.107 в землището на 
гр.Мъглиж, местност „Каракос”, община Мъглиж /собственост на Община Мъглиж/. 

                Сервитутната зона е по 1,00 м от двете страни на кабела по дължина на 

трасето. 

               Общата дължина на трасето за външното ел. захранване е 153 м.                                  

       

 

                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  №561 

от  25.10.2018г. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и 

чл. 60, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общински съвет  Мъглиж 

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

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

собственост на Община Мъглиж за 2018 година, приета с Решение № 438 на Общински 

съвет от 25.01.2018 г., в Таблица 2 – Продажба на урегулирани поземлени имоти, с 

нова т. 26: 

 

№ 

по 

ред 

Населено място  
Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. №) 
Предназначение 

Площ 

(м2) 

26. с. Ягода УПИ IХ-1617, кв.114 
За жил. 

строителство 
1462  

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Урегулиран поземлен имот IХ-1617 (девети за хиляда шестстотин и 

седемнадесет) в квартал 114 (сто и четиринадесет) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, 

с площ 1462 (хиляда четиристотин шестдесет и два) кв. м., отреден за жилищно 

строителство, при граници и съседи: изток: улица с о.т. 33a-33, запад: УПИ VIII-38, 

север: ПИ 1596, юг: УПИ X-41 и улица-тупик с о.т. 33б-33а, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2396 / 09.01.2017 г.  
            Определя началнa тръжнa ценa за продажба на имота 20 500 лв. 

 

3. 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  №562 

от  25.10.2018г. 

 

   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 Поземлен 

имот с идентификатор 49494.701.2861 по КККР на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 354 / 10.10.2012 г., учредено с Договор от 20.09.2013 г., 
сключен между ОБЩИНА МЪГЛИЖ, в качеството й на УЧРЕДИТЕЛ и СНЕЖАНА 

АТАНАСОВА ЧЕНКОВА, 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  №563 

от  25.10.2018г. 

 

 

           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 Поземлен 

имот с идентификатор 49494.701.2849 по КККР на гр. Мъглиж, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 362 / 10.10.2012 г., учредено с Договор от 11.03.2013 г., 
сключен между ОБЩИНА МЪГЛИЖ, в качеството й на УЧРЕДИТЕЛ и ГАЛЯ 

МИТКОВА РАЙКОВА, 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  №564 

от  25.10.2018г. 

 

 

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

ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

 

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

собственост на Община Мъглиж за 2018 година, приета с Решение № 438 на Общински 

съвет от 25.01.2018 г. в Таблица 12 – Описание на имоти извън регулация и 

земеделски земи, които Общината има намерение да предложи за отдаване под 

наем или аренда, с нови т. 54,55,56,57 и 58, а именно: 

№ 

по 

ред 

Землище  № на имота НТП Категория 
Площ 

(дка) 

 

54 
 

с. Шаново ПИ 83020.1.222 Нива седма 3.366 
 

55 
 

с. Шаново ПИ 83020.1.220 Нива седма 1.023 
 

56 
 

с. Шаново ПИ 83020.1.185 Нива седма 4.992 
 

57 
 

с. Шаново ПИ 83020.1.219 Нива седма 1.038 
 

58 
 

с. Шаново ПИ 83020.1.221 Нива седма 3.162 

 

 

2. Дава съгласие за предоставяне под аренда за създаване и отглеждане на 

трайни насаждения на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:  

        2.1.  Поземлен имот с идентификатор 83020.1.222 (осемдесет и три хиляди 

двадесет точка едно точка двеста двадесет и две), с площ 3336 кв. м.  (три хиляди 

триста тридесет и шест квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’.Трайно предназначение 
на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII 

(седма). Номер по предходен  план: 001222, при граници и съседи: 83020.1.477; 

83020.1.186; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  2889 / 

16.10.2018 год. 

Определя начална тръжна цена 138 лева / год. 

        2.2. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.220 (осемдесет и три хиляди 

двадесет точка едно точка двеста и двадесет), с площ 1023 кв. м.  (хиляда двадесет и 

три квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’. Трайно предназначение на територията: 
Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). Номер 

по предходен  план: 001220, 



при граници и съседи: 83020.1.478; 83020.1.189; 83020.164.699; 83020.1.219; 

83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост №  2890 / 16.10.2018 год. 

             Определя начална тръжна цена 42 лева / год 

        2.3. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.185 (осемдесет и три хиляди 

двадесет точка едно точка сто осемдесет и пет), с площ 4992 кв. м.  (четири хиляди 

деветстотин деветдесет и два квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. 

Категория на земята VII (седма). Номер по предходен  план: 001185, при граници и 

съседи: 83020.1.219; 83020.164.699; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №  2891 / 16.10.2018 год. 

                Определя начална тръжна цена 205 лева / год. 

        2.4. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.219 (осемдесет и три хиляди 

двадесет точка едно точка двеста и деветнадесет), с площ 1038 кв. м.  (хиляда тридесет 

и осем квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII (седма). Номер 

по предходен  план: 001219, при граници и съседи: 83020.1.478; 83020.1.220; 

83020.164.699; 83020.1,185; 83020.1.690, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№  2892 / 16.10.2018 год. 

                Определя начална тръжна цена 43 лева / год. 

        2.5. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.221 (осемдесет и три хиляди 

двадесет точка едно точка двестa двадесет и едно), с площ 3162 кв. м.  (три хиляди сто 

шестдесет и два  квадратни метра), м-ст ‘’Ашаркмата’’. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята VII 

(седма). Номер по предходен  план: 001221, при граници и съседи: 83020.1.478; 

83020.1.190; 83020.164.699; 83020.1.189 , актуван с Акт за частна общинска собственост 

№  2893 / 16.10.2018 год. 

                Определя начална тръжна цена 130 лева / год. 

 

3. Определя срок за отдаване под аренда – 15 години. 

4. 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 отдаване по аренда на имотите. 

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  №565 

от  25.10.2018г. 

 

 

 

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

                                                                              

Р Е Ш И: 

 

1. Именува площад „Митрополит Калиник” площта, обхващаща о.т. 99, о.т.100, 

о.т. 114, о.т. 115, о.т. 116, о.т. 117. 

2. Община Мъглиж да постави барелеф на Митрополит Калиник на подходящо 

място на площада.  

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови 

действия, в изпълнение на горното 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  №566 

от  25.10.2018г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 

Общински съвет  Мъглиж, 

 

РЕШИ: 

 

 

 Одобрява разходите за командировки в страната и чужбина към 30.06.2018 

година на Кмета на Общината в размер на 750,00 лв. и разходите за командировки в 

страната и чужбина на Председателя на Общински съвет в размер на 51,19 лв 

 

 

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  №567 

от  25.10.2018г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.10 във вр. §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на 
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет 
Мъглиж 

  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации 

и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Мъглиж, съгласно 

текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси, и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 


