
 

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

 

РЕШЕНИЕ  №680                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

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

Общински съвет Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

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

управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж,  

 

2. Изменя и допълва Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Мъглиж, както следва: 

 

Чл.23, ал.2 (Отм. Реш.  № 680/ 25.07.2019 г.) 

 

Чл.32, ал.1. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) Разрешение не се изисква за дейности 

по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на 

газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват 

като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни 

компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с 

последващото им съхранение и/ или продажба. 

 

Чл.32, ал.2. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.)За извършване на дейностите по ал. 1 

се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 

 

чл.35, ал.2 (Отм. Реш.  № 680/ 25.07.2019 г.) 

чл.35, ал.3 (Отм. Реш.  № 680/ 25.07.2019 г.) 

 

Чл.51, ал.2. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да 

осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

 

  Чл.54, ал.1. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.): 

1. Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, трябва да притежават съответния документ 

по чл. 35 ЗУО.  



2. Събирането и/ или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за 

събиране и/ или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от 

площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване 

или обезвреждане на ИУГ. 

3. Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, 

където те се образуват, включително във:  

а) местата за смяна на гуми;   

б) местата за продажба на гуми.  

4. За местата по т.3 не се изисква документ по т.1. 

 

Чл.54, ал. 2 (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019г.) Местата за смяна на гуми, 

площадките за съхраняване и събирателните пунктове за ИУГ по ал.1 се проектират, 

изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно изискванията на 

Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар и всяко друго приложимо законодателство.  

 

Чл.54, ал.4. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) Дейностите по оползотворяване 

или обезвреждане на ИУГ се извършват в съответствие със ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни 

въздействия върху човешкото здраве и околната среда.  

 Чл.77. (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) Наказва се с имуществена санкция 

едноличен търговец или юридическо лице, което:   

1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;   

2. предава ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено 

производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;   

3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за 

произход или без писмен договор;   

4. след извършване на сделката за получаване и/или предаване на ОЧЦМ не 

вписва в отчетните документи всички обстоятелства;   

5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, 

или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, 

предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;   

6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички 

изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;   

7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните 

количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на 

съответната площадка;   

8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6 от ЗУО;   

9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за 

произход;   



10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. 

отпадъци по чл. 39, ал. 1 от ЗУО;   

11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията 

по чл. 38, ал. 4 и 5 от ЗУО;   

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

изискванията на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, 

параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;   

13. не осигури достъп на компетентния орган по чл. 5, ал. 4 до системата по чл. 

80а, ал. 2 от ЗУО;   

14. не е вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 10 от ЗУО;   

15. не е изпълнило условие в решението по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.   

(2) (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) За нарушенията по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 

се налагат имуществени санкции в размер от 15 000 до 50 000 лв., а в останалите 

случаи по ал. 1 - от 3000 до 10 000 лв.   

(3) (Изм. Реш. № 680/ 25.07.2019 г.) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 

6, 8 - 11 се налага имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в 

останалите случаи по ал. 1 - от 6000 до 20 000 лв. 

 

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  №681                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 

 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 56 и чл. 125, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и  чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Мъглиж, Общински съвет  Мъглиж  

 

Р Е Ш И : 

 

Приема информация за актуализирано разпределение на промените по 

бюджета на  Община Мъглиж за  първо и второ тримесечие на 2019 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  №682                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от ЗС, чл. 36 ал. 1, 

т. 2 и т. 3 от ЗОС и чл. 67, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 

 
 

1. Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Урегулиран 

поземлен имот  XI - 23 (Единадесети за имот двадесет и три)  в кв. 107 (сто и седем) 

по действащият ПУП на с. Ягода, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г., целият 

с площ 12 474 (Дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири)  кв. м., при 

граници: североизток – УПИ II-9502, изток – пешеходна алея, запад – край на 

регулацията, юг - улица с о.т. 5-7; чрез откупуване от страна на Община Мъглиж 

на частта на съсобственика УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович» АД – гр. Стара 

Загора, в размер на 7280 / 12474 (Седем хиляди двеста и осемдесет от дванадесет 

хиляди четиристотин седемдесет и четири)   кв. м. идеални части., на цена 873 520 лв., 

без ДДС. 
 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Урегулиран 

поземлен имот  XI - 23 (Единадесети за имот двадесет и три)  в кв. 107 (сто и седем) по 

действащият ПУП на с. Ягода, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г., целият с 

площ 12 474 (Дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири)  кв. м., при 

граници: североизток – УПИ II-9502, изток – пешеходна алея, запад – край на 

регулацията, юг - улица с о.т. 5-7; чрез  продажба на съсобственика УМБАЛ «Проф. 

д-р Стоян Киркович» АД – гр. Стара Загора, на общинската част в размер на 5194 / 

12474 (Пет хиляди сто деветдесет и четири от дванадесет хиляди четиристотин 

седемдесет и четири)  кв. м. идеални части, на цена 100 000 лева, без ДДС.  
 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното решение и при постигане на съгласие 

със съсобственика, да сключи договор за продажба. 

 
 

  

 

 

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  №683                                                                                                                                   

от  25.07.2019г. 

 
 

          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 2019 г., приета с Решение № 602/ 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Мъглиж, като в раздел III, т. 2 – Прекратяване на съсобстеност, 

Таблица 7, добавя нова точка 7, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

Населено място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. 

№) 

Предназначение, 

вид територия 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

7. с. Ягода УПИ ІІ-1379, кв.104 Жилищно стр. 42/ 1207 

 

          2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж 

от една страна и И***** К****** , от друга страна, в УПИ ІІ-1379 (втори за хиляда 

триста седемдесет и девет), кв. 104 (квартал сто и четири), по плана на с. Ягода, общ. 

Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г. на Община Мъглиж, целият с 

площ 1207 кв.м, отреждане: за жилищно строителство, при граници и съседи: изток – 

УПИ ІІІ-1430, запад – УПИ І-1378, север – улица с ос.т. 47 - 48 - 49, юг - улица с ос.т. 44 

- 50, чрез изкупуване от страна на И***** К****** на общинската част от имота, а 

именно: 42/1207 кв.м (четиридесет и два от хиляда двеста и седем квадратни метра) 

идеални части,  актуван с АОС 3339/ 15.07.2019 г., на цена 290 лв. (двеста и 

деветдесет лева) без ДДС. 

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

И***** К******  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 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  №684                                                                                                                                                                

от  25.07.2019г. 

 
 
         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 и ал. 3 от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 
            

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

вещи - общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 602/ 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Мъглиж, 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, м. 

„Керезлика” 
87212.800.5 

Земеделска 

територия 
84/804 

 

          2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж 

от една страна и Б***** С*******  от друга страна в Поземлен имот № 87212.800.5 

(осемдесет и седем хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, пет) по плана 

на новообразуваните имоти в местност ”Кeрезлика”, землище с. Ягода, одобрен със 

Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна администрация Стара Загора, целият с 

площ 804 кв. м (осемстотин и четири квадратни метра), вид територия: Земеделска 

територия, при граници и съседи: изток – улица, запад – гора, север - имот № 4, юг - 

имот № 6, чрез изкупуване от страна на Б***** С******* на общинската част от 

имота, а именно: 84/804 кв.м (осемдесет и четири от осемстотин и четири квадратни 

метра) идеални части, актуван с актуван с АОС 1231/ 20.05.2014 г., на цена 680 лв. 

(шестстотин и осемдесет лева) без ДДС. 

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

Б***** С*******  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 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  №685                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 
        На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 

от НРПОРИВОС Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

на Община Мъглиж за 2019 г.,  приета с Решение № 602 на Общински съвет от 

24.01.2019 г., като в раздел II, точка 1, Таблица 2 - добавя нова т. 28, а именно:  

 

№ Населено място Описание на имота Отреждане 
Площ 

(кв.м.) 

     28 с. Дъбово        УПИ I-107, кв.77 За общ. 

обслужване 

         1948 

  

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

на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Урегулиран поземлен имот I-107 (първи за сто и седми) в квартал 77 

(седемдесет и седми) по действащия ПУП на с.Дъбово, общ. Мъглиж, с площ 1948 

(хиляда деветстотин четиридесет и осем) кв. м, отреден за обществено обслужване, 

при граници и съседи: изток: УПИ II-850, запад: улица с ос.т. 12-27,  север: улица с ос.т. 

11-12, юг: улица с ос.т.27-28,  актуван с АОС 3207 / 13.05.2019 г. и Акт на поправка 

3263 / 19.06.2019 г. 

3. Определя начална тръжна цена 11700 лева без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови 

действия и сключи договор при продажба на имота.           

 
 

 

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  №686                                                                                                                                                                          

от  25.07.2019г. 

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

ал.3 от ЗОС, чл. 4, ал.2 и чл. 61, ал.1 от НРПУРИВОС, Общински съвет   Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 
 

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

вещи –собственост на Община Мъглиж за 2019 г., приета с Решение № 602 на 

Общински съвет от 24.01.2019 г., като в раздел III, т. 1 – Продажба на имоти на 

собствениците на сгради с учредено и реализирано право на строеж, в Таблица 6, 

добавя нова точка 7, а именно: 

           

№ 

по 

ред 

Населено място  

Описание на имота 

 (УПИ, квартал,  

кад. №) 

Отреждане 
Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

7. с. Ягода УПИ XV- 617, кв.77 
За жил. 

строителство 
839 

 

2. Дава съгласие за продажба на общински урегулиран поземлен имот на 

Д**** Д********- собственик на законно построена сграда с учредено право на строеж, 

а именно: УПИ ХV- 617 (петнадесети за шестстотин и седемнадесет), в кв. 77 

(квартал седемдесет и седем), по действащия ПУП на с. Ягода, общ. Мъглиж, одобрен 

със Заповед № 132 от 11.03.1991 г., с площ 839 кв. м (осемстотин тридесет и девет 

квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: изток - 

УПИ XIV- 618, запад - УПИ XVІ - 614, север - УПИ V- 616, юг – улица с ос.т. 89 - 90,  

актуван с АОС 3338/ 15.07.2019 г., на цена 6 610 лв. (шест хиляди шестстотин и десет 

лева) без ДДС. 
      

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

Д**** Д******** 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 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  №687                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

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

съвет Мъглиж  
 

РЕШИ: 
 

                Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване за поземлен имот с идентификатор 49494.49.41, местност „Асанова нива” в 

землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж. 

                Целта на ПУП е да бъде проведена процедура по утвърждаване на площадка 

за застрояване и промяна на предназначението на земята /поземлен имот с 

идентификатор 49494.49.41 в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж/  по реда на 

ЗОСС и чл.67а отППЗОЗЗ. 

                Планът за застрояване предвижда в  имота да се установи предимно 

производствена устройствена зона - Пп с нискоетажно свободно застрояване със 

следните устройствени показатели: 

                - плътност на застрояване – 80%; 

                - плътност на озеленяване – 20 %; 

                - коефициент на интензивност на застрояване – 2.5;     

 

                Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура не са 

необходими 

 
 

 

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  №688                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а”, 

чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 62, ал.1, т. 5 и 6 от Закона за водите, Общински съвет  Мъглиж, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Дава съгласие за издаване на разрешително на „Агроконсулт” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление:  гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” № 33, ет. 7, за 

водовземане на минерална вода от находище „Ягода", сондаж № Сз-37 - 

изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и 

ползване от Община Мъглиж, при следните условия: 

• Цел на водовземането: Други цели 

• Средноденонощен дебит на черпене  - 1.75 л/сек. 

• Годишен обем на черпене - 55 188 куб.м. 

• Период на черпене - целогодишно 

• Срок на разрешителното – 18 години. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №689                                                                                                                                                                      

от  25.07.2019г. 

 
         На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 и ал.2 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование,  приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. на Министерството на 

образованието и науката за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 

групите на училищата и детските градини и във връзка с обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2019/2020 година, Общински съвет Мъглиж 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава формиране на 17 маломерни паралелки с не по-малко от 10 ученици в 

училищата на община Мъглиж за учебната 2019/2020 година, съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Разрешава формиране на 1 слята паралелка от І и ІІI клас в ОУ „Христо 

Смирненски”, село Тулово за учебната 2019/2020 година, съгласно Приложение № 1 

А. 

3. Разрешава формиране на 1 слята паралелка от ІІI и IV клас в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ село Дъбово за учебната 2019/2020 година, съгласно Приложение № 1 А. 

4. Разрешава формиране на 1 маломерна паралелка с не по-малко от 10 ученици в 

ПГСС „Гео Милев” град Мъглиж за учебната 2019/2020 година, съгласно 

Приложение № 2. 

 

 
 

 

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  №690                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3 от 

ПМС №128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет 

Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 
  

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Мъглиж за учебната 

2019/2020 година както следва: 

 – ДГ  „Камбанка“ – гр. Мъглиж 

  

2. Приема Списък на средищните училища в община Мъглиж за учебната 

2019/2020 година както следва:  

– ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, село Ветрен 

– ОУ „Христо Ботев“ с. Ягода  

 

3. Възлага на Кмета на Община Мъглиж  да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2019 година 

за включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни 

детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища.   

 
 

 

 

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  №691                                                                                                                             

от  25.07.2019г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл.24, чл.26, т.1, във вр. чл. 29, ал. 2 

от Наредбата за символиката на Община Мъглиж, Общински съвет Мъглиж                                                                                

                                                                              

                                                                               Р Е Ш И: 

 

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Мъглиж“ посмъртно 

Негово Високопреосвещенство Врачанския Митрополит Калиник, което ще се извърши 

чрез Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит Киприан на официална 

церемония на тържествена сесия на Общински съвет Мъглиж, която ще се проведе на 

29.08.2019 година. 

2. Обявяване на решението за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

град Мъглиж“ посмъртно Негово Високопреосвещенство Врачанския Митрополит 

Калиник ще се извърши от Председателя на Общински съвет Мъглиж, а връчването на 

удостоверението – от Кмета на Община Мъглиж Господин Антонов Господинов.  

 

 

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  №692                                                                                                                          

от  25.07.2019г. 

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

съвет  Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване на ПИ с идентификатор 87212.800.58 по плана на новообразуваните имоти 

на местност „Керезлика” в землището на с. Ягода, община Мъглиж. 

                Инвестиционните намерения на Възложителите са за реализиране на 

жилищно строителство в имота. Транспортният достъп до имота се осъществява чрез 

съществуващ полски път, тангиращ от запад и север с имота. 

                Проектът за ПУП-План за застрояване предвижда в имота да се установи 

жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и 

интензивност – Жм – свободно ниско застрояване (до 10 м), допълващо застрояване по 

границите на имота с височина до 3,60 м, максимална плътност на застрояване – до 60 

%, минимална озеленена площ – от 40% и  КИНТ – до 1,20 съгласно приложената скица 

проект за ПУП - План за застрояване. 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 


