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

 

РЕШЕНИЕ  №619 

от  28.03.2019г. 

 

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 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Мъглиж.  

 

2. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Мъглиж, както следва: 

Чл. 36, ал.1, т.9. Таксата за получаване на многоезично стандартно 

удостоверение не надвишава цената на изготвяне на многоезичното стандартно 

удостоверение или на официалния документ, към който удостоверението е прикрепено, 

в зависимост от това коя е по-ниска. (Регламент (ЕС) 2016/1191). 

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

действия относно взетото решение. 
 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

РЕШЕНИЕ  №620 

от  28.03.2019г. 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , чл.83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местни 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 : 

 

 

Одобрява бюджетна прогноза на Община Мъглиж за 2020-2022 година, както следва: 

 

1. Прогноза за периода 2019-2022 г. на постъпленията от местни приходи 

и на разходите за местни дейности. 

2. Приложение № 1а  –Прогноза на показателите за поети ангажименти и 

за задължения за разходи за периода 2020-2022 година 

3. Приложение № 6г – Прогноза за общински дълг и разходите за лихви 

по него за периода 2020-2022 година. 

4. Приложение № 8 а – Справка за приходите от концесии по бюджета на 

общината за периода 2019-2021 г..  

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

РЕШЕНИЕ  №621 

от  28.03.2019г. 

 

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.196, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование,   Общински съвет  Мъглиж    

 

  

РЕШИ: 

 

 1. Приема  Анализ на  потребностите от подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците в община Мъглиж 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 1, 

«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  №622 

от  28.03.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и  т. 24 и чл.21, ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта   

Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 

 

 

Приема Общински план за младежта за 2019 година на Община Мъглиж 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

РЕШЕНИЕ  №623 

от  28.03.2019г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и  т. 24 и чл.21, ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с решение № 622 от 

28.03.2019г., Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 

 

 

 

 

           1.  В едномесечен срок да бъде изработена програма за изпълнение на 

Общинския план за младежта за 2019г. 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

РЕШЕНИЕ  №624 

от  28.03.2019г. 

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 2019 г., приета с Решение № 602/ 24.01.2019 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 нови точки 75 - 116, а именно: 

 
 

№ 

по 

ред 

Землище  № на имота НТП Категория  

Площ 

(кв.м) 

 

1 2 3 4 5  

75 с. Ягода 87212.800.18 Земеделска територия пета 431 

76 с. Ягода 87212.800.35 Земеделска територия пета 158 

77 с. Ягода 87212.800.40 Земеделска територия пета 659 

78 с. Ягода 87212.800.42 Земеделска територия пета 1068 

79 с. Ягода 87212.800.61 Земеделска територия пета 739 

80 с. Ягода 87212.800.94 Земеделска територия пета 1078 

81 с. Ягода 87212.800.101 Земеделска територия пета 812 

82 с. Ягода 87212.800.102 Земеделска територия пета 537 

83 с. Ягода 87212.800.110 Земеделска територия пета 613 

84 с. Ягода 87212.800.111 Земеделска територия пета 1571 

85 с. Ягода 87212.800.113 Земеделска територия пета 896 

86 с. Ягода 87212.800.117 Земеделска територия пета 1638 

87 с. Ягода 87212.800.118 Земеделска територия пета 1393 

88 с. Ягода 87212.800.122 Земеделска територия пета 1690 

89 с. Ягода 87212.800.127 Земеделска територия пета 1883 

90 с. Ягода 87212.800.128 Земеделска територия пета 1165 

91 с. Ягода 87212.800.133 Земеделска територия пета 1043 

92 с. Ягода 87212.800.135 Земеделска територия пета 1436 

93 с. Ягода 87212.800.139 Земеделска територия пета 3273 

94 с. Ягода 87212.800.141 Земеделска територия пета 450 

95 с. Ягода 87212.800.143 Земеделска територия пета 586 

96 с. Ягода 87212.800.144 Земеделска територия пета 1058 

97 с. Ягода 87212.800.145 Земеделска територия пета 382 

98 с. Ягода 87212.800.146 Земеделска територия пета 525 

99 с. Ягода 87212.800.159 Земеделска територия пета 311 

10

0 
с. Ягода 87212.800.160 Земеделска територия 

пета 
751 

10

1 
с. Ягода 87212.800.176 Земеделска територия 

пета 
1259 



10

2 
с. Ягода 87212.800.179 Земеделска територия 

пета 
687 

10

3 
с. Ягода 87212.800.183 Земеделска територия 

пета 
239 

10

4 
с. Ягода 87212.800.184 Земеделска територия 

пета 
730 

10

5 
с. Ягода 87212.800.186 Земеделска територия 

пета 
1126 

10

6 
с. Ягода 87212.800.187 Земеделска територия 

пета 
4362 

10

7 
с. Ягода 87212.800.188 Земеделска територия 

пета 
757 

10

8 
с. Ягода 87212.800.190 Земеделска територия 

пета 
261 

10

9 
с. Ягода 87212.800.191 Земеделска територия 

пета 
1469 

11

0 
с. Ягода 87212.800.192 Земеделска територия 

пета 
300 

11

1 
с. Ягода 87212.800.193 Земеделска територия 

пета 
443 

11

2 
с. Ягода 87212.800.194 Земеделска територия 

пета 
284 

11

3 
с. Ягода 87212.800.198 Земеделска територия 

пета 
662 

11

4 
с. Ягода 87212.800.199 Земеделска територия 

пета 
275 

11

5 
с. Ягода 87212.800.200 Земеделска територия 

пета 
4088 

11

6 
с. Ягода 87212.800.212 Земеделска територия 

пета 
806 

 

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост:  

  2.1. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.18 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, осемнадесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 431 кв. м (четиристотин и тридесет и един квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: имот № 87212.800.48; 

полски път; имот № 87212.800.19; имот № 87212.800.17, актуван с АОС 2810/ 

23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 5 170 лева. 
 

2.2. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.35 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, тридесет и пет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 158 кв. м (сто петдесет и осем квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път; имот № 87212.800.34; имот 

№ 87212.800.190, актуван с АОС 2809/ 18.05.2018 г. 



Определя начална тръжна цена 1 900 лева. 

 

2.3. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.40 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, четиридесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 659 кв. м (шестстотин и петдесет и девет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: имот № 87212.800.24; имот 

№ 87212.800.25; имот № 87212.800.86, полски път; имот № 87212.800.41, актуван с 

АОС 2814/ 23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 7 910 лева. 

 

2.4. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.42 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, четиридесет и две) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1068 кв. м (хиляда шестдесет и осем квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: имот № 87212.800.23; имот № 

87212.800.41; полски път; имот № 87212.800.43, актуван с АОС 2822/ 31.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 12 820 лева. 

 

2.5. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.61 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, шестдесет и едно) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 739 кв. м (седемстотин тридесет и девет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: имот № 87212.800.60; имот 

№ 87212.800.62; имот № 87212.800.63; имот № 87212.800.65, полски път; актуван с 

АОС 2807/ 18.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 8 870 лева. 

 

2.6. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.94 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, деветдесет и четири) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1078 кв. м (хиляда седемдесет и осем квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път; имот № 87212.800.215, 

актуван с АОС 2806/ 18.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 12 940 лева. 

 

2.7. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.101 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и едно) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 812 кв. м (осемстотин и дванадесет квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път; имот № 87212.800.36; имот 

№ 87212.800.100; имот № 87212.800.203;  път, актуван с АОС 2794/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 9 740 лева. 

 



2.8. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.102 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и две) по плана на новообразуваните 

имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна администрация 

Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 87212, с площ 537 

кв. м (петстотин тридесет и седем квадратни метра); вид територия: Земеделска 

територия; при граници и съседи: полски път; имот № 87212.800.103; имот № 

87212.800.75; полски  път, актуван с АОС 2795/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 6 440 лева. 

 

2.9. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.110 (осемдесет и седем хиляди 

двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и десет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 613 кв. м (шестстотин и тринадесет квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски  път; имот № 87212.800.114; 

имот № 87212.800.176; имот № 87212.800.197,  актуван с АОС 2512/ 05.05.2017 г. 

Определя начална тръжна цена 7 360 лева. 

 

2.10. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.111 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и единадесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1571 кв. м (хиляда петстотин и седемдесет и един квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.112; имот № 87212.800.76; имот № 87212.800.109; полски  път, актуван с 

АОС 2821/ 31.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 18 850 лева. 

 

2.11. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.113 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и тринадесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 896 кв. м (осемстотин деветдесет и шест квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.208; имот № 87212.800.189; имот № 87212.800.116, актуван с АОС 2797/ 

17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 10 750 лева. 

 

2.12. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.117 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и седемнадесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1638 кв. м (хиляда шестстотин тридесет и осем квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.116; имот № 87212.800.189; имот № 87212.800.119, актуван с АОС 2798/ 

17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 19 660 лева. 

 

2.13. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.118 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и осемнадесет) по плана на 



новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1393 кв. м (хиляда триста деветдесет и три квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.122; имот № 87212.800.172; имот № 87212.800.115, актуван с АОС 2779/ 

08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 16 710 лева. 

 

2.14. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.122 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто двадесет и две) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1690 кв. м (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.121; имот № 87212.800.123; имот № 87212.800.124, имот № 87212.800.125, 

имот № 87212.800.126, имот № 87212.800.133, имот № 87212.800.172, имот № 

87212.800.118,  актуван с АОС 2780 / 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 20 280 лева. 

 

2.15. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.127 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто двадесет и седем) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1883 кв. м (хиляда осемстотин осемдесет и три квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.205; имот № 87212.800.128, актуван с АОС 2787/ 15.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 22 600 лева. 

 

2.16. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.128 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и двадесет и осем) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 1165 кв. м (хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.127; имот № 87212.800.129; имот № 87212.800.130, актуван с АОС 2788/ 

15.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 13 980 лева. 

 

2.17. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.133 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто тридесет и три) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1043 кв. м (хиляда четиридесет и три квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.132; 

имот № 87212.800.134; имот № 87212.800.126, актуван с АОС 2778/ 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 12 520 лева. 

 

2.18. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.135 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто тридесет и пет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 



администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 1436 кв. м (хиляда четиристотин тридесет и шест квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.136; имот № 87212.800.134; имот № 87212.800.131, актуван с АОС 2789/ 

15.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 17 230 лева. 

 

2.19. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.139 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто тридесет и девет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 3273 кв. м (три хиляди двеста седемдесет и три квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.138; имот № 87212.800.154; актуван с АОС 2802/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 39 280 лева. 

 

2.20. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.141 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто четиридесет и едно) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 450 кв. м (четиристотин и петдесет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.142; имот № 87212.800.136, актуван с АОС 2790/ 15.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 5 400 лева. 

 

2.21. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.143 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто четиридесет и три) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 586 кв. м (петстотин осемдесет и шест квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.144; имот № 87212.800.147; имот № 87212.800.148, актуван с АОС 2785/ 

08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 7 030 лева. 

 

2.22. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.144 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто четиридесет и четири) по 

плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 1058 кв. м (хиляда петдесет и осем квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.145; имот № 87212.800.146; имот № 87212.800.147; имот № 87212.800.143,  

актуван с АОС 2784/ 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 12 700 лева. 

 

2.23. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.145 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто четиридесет и пет) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 382 кв. м (триста осемдесет и два квадратни метра); вид 



територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.146; имот № 87212.800.144,  актуван с АОС 2783/ 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 4 580 лева. 

 

2.24. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.146 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто четиридесет и шест) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 525 кв. м (петстотин двадесет и пет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.153; имот № 87212.800.147; имот № 87212.800.144; имот № 87212.800.145,  

актуван с АОС 2782/ 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 6 300 лева. 

 

2.25. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.159 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто петдесет и девет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 311 кв. м (триста и единадесет квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.158; 

горска територия,  актуван с АОС 2799/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 3 730 лева. 

 

2.26. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.160 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и шестдесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 751 кв. м (седемстотин петдесет и един квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.161; имот № 87212.800.162; имот № 87212.800.151,  актуван с АОС 2781/ 

08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 9 010 лева. 

 

2.27. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.176 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто седемдесет и шест) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 1259 кв. м (хиляда двеста петдесет и девет квадратни метра); 

вид територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.177; имот № 87212.800.196; имот № 87212.800.197; имот № 87212.800.110; 

имот № 87212.800.175,  актуван с АОС 2791/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 15 110 лева. 

 

2.28. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.179 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто седемдесет и девет) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 687 кв. м (шестстотин осемдесет и седем квадратни метра); 

вид територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 



87212.800.73; имот № 87212.800.74; имот № 87212.800.196; имот № 87212.800.177; 

имот № 87212.800.178,  актуван с АОС 2792/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 8 240 лева. 

 

2.29. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.183 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто осемдесет и три) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 239 кв. м (двеста тридесет и девет квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.184; 

имот № 87212.800.182,  актуван с АОС 2793/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 2 870 лева. 

 

2.30. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.184 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто осемдесет и четири) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 730 кв. м (седемстотин и тридесет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: имот № 87212.800.182; имот 

№ 87212.800.183; полски път; имот № 87212.800.185,  актуван с АОС 2803/ 17.05.2018 

г. 

Определя начална тръжна цена 8 760 лева. 

 

2.31. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.186 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто осемдесет и шест) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 1126 кв. м (хиляда сто двадесет и шест квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.203; имот № 87212.800.180; имот № 87212.800.181; имот № 87212.800.185,  

актуван с АОС 2804/ 18.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 13 510 лева. 

 

2.32. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.187 (осемдесет и седем 

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

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 4362 кв. м (четири хиляди триста шестдесет и два квадратни 

метра); вид територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, 

горска територия,  актуван с АОС 2777/ 08.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 52 340 лева. 

 

2.33. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.188 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто осемдесет и осем) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 757 кв. м (седемстотин петдесет и седем квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.156; имот № 87212.800.198; имот № 87212.800.69; имот № 87212.800.155; 

горска територия,  актуван с АОС 2801/ 17.05.2018 г. 



Определя начална тръжна цена 9 080 лева. 

2.34. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.190 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто и деветдесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 261 кв. м (двеста шестдесет и един квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.35; имот 

№ 87212.800.34; имот № 87212.800.33,  актуван с АОС 2811/ 23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 3 130 лева. 

 

2.35. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.191 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и едно) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 1469 кв. м (хиляда четиристотин шестдесет и девет квадратни 

метра); вид територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот 

№ 87212.800.33; имот № 87212.800.31; полски път; имот № 87212.800.30; имот № 

87212.800.32,  актуван с АОС 2815/ 23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 17 630 лева. 

 

2.36. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.192 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и две) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 300 кв. м (триста квадратни метра); вид територия: Земеделска 

територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.27; имот № 

87212.800.85; имот № 87212.800.86; имот № 87212.800.26,  актуван с АОС 2812/ 

23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 3 600 лева. 

 

2.37. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.193 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и три) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 443 кв. м (четирстотин четиридесет и три квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.22; имот № 87212.800.44; имот № 87212.800.45; имот № 87212.800.21,  

актуван с АОС 2813/ 23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 5 320 лева. 

 

2.38. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.194 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и четири) по 

плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 284 кв. м (двеста осемдесет и четири квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.21; имот № 87212.800.46; имот № 87212.800.20,  актуван с АОС 2816/ 

23.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 3 400 лева. 

 



2.39. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.198 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и осем) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 662 кв. м (шестстотин шестдесет и два квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.69; имот № 87212.800.188; имот № 87212.800.156,  актуван с АОС 2800/ 

17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 7 940 лева. 

 

2.40. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.199 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, сто деветдесет и девет) по плана 

на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на 

Областна администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, 

ЕКАТТЕ 87212, с площ 275 кв. м (двеста седемдесет и пет квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.57; горска територия,  актуван с АОС 2808/ 18.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 3 300 лева. 

 

2.41. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.200 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, двеста) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 4088 кв. м (четири хиляди осемдесет и осем квадратни метра); вид 

територия: Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 

87212.800.157; имот № 87212.800.170; имот № 87212.800.171; имот № 87212.800.199; 

горска територия,  актуван с АОС 2805/ 18.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 49 060 лева. 

 

2.42. Поземлен имот с идентификатор 87212.800.212 (осемдесет и седем 

хиляди двеста и дванадесет, точка, осемстотин, точка, двеста и дванадесет) по плана на 

новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-160/ 03.04.2012 г. на Областна 

администрация Стара Загора, в местност „Кeрезлика”, землище с. Ягода, ЕКАТТЕ 

87212, с площ 806 кв. м (осемстотин и шест квадратни метра); вид територия: 

Земеделска територия; при граници и съседи: полски път, имот № 87212.800.108; 

имот № 87212.800.211; имот № 87212.800.109,  актуван с АОС 2796/ 17.05.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 9 670 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 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 1, 

«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  №625 

от  28.03.2019г. 

 

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  
 

РЕШИ: 
 

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

собственост на Община Мъглиж за 2019 година, приета с Решение № Решение № 602 

на Общински съвет от 24.01.2019 г. в Таблица 6 – Продажба на имоти на 

собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж с нова т. 2, а 

именно: 
 

№ 

по  

ред 

Населено място / 

землище 

Описание на имота 

(УПИ, квартал. 

Кад. №) 

Предназначение,  

вид територия 

Площ 

(кв. м.)  

 

2. 
 

с. Ягода 
УПИ ХV-1721, кв. 

3 
За жил. строителство 505 

 

2. Дава съгласие за продажба на Урегулиран поземлен имот УПИ ХV-1721 

(петнадесети за хиляда седемстотин двадесет и едно) в квартал 3 (три) по плана на с. 

Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед № № 95-101-6#2 от 04.02.2019 г., с площ 

505 (Петстотин и пет) кв. м.; отреден за жилищно строителство; при граници и съседи: 

изток - УПИ ХII,  запад - УПИ ХV-1720,  север – УПИ VIII- 1578, юг - улица с о.т. 17-

16, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3127 / 11.03.2019 г.; на 

собственика на законно построена сграда с право на строеж С.М.Х, на стойност 5050 

лева, без ДДС. 
 

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

М.  Х. 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 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 1, 

«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  №626 

от  28.03.2019г. 

 

 

          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 2, а именно: 

 
 

№ 

по 

ред 

Населено място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. 

№) 

Предназначение, 

вид територия 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

2. 
с. Ягода, м. 

„Керезлика” 
87212.800.58 

Земеделска 

територия 
61/561 

 

           2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж 

от една страна и И.Т.Р. от друга страна в Поземлен имот № 87212.800.58 (осемдесет и 

седем хиляди двеста и дванадесет точка осемстотин точка петдесет и осем) 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 561 кв.м (петстотин шестдесет и един квадратни метра), вид територия: 

Земеделска, при граници и съседи: изток - имот № 87212.800.57; запад - улица; север - 

улица; юг - улица, чрез изкупуване от страна на И. Т. Р. на общинската част от имота, 

а именно: 61/561 кв. м (шестдесет и един върху петстотин шестдесет и един квадратни 

метра) идеални части, актуван с АОС № 3110/ 28.02.2019 г., на цена 498 лв. 

(четиристотин деветдесет и осем лева) без ДДС. 

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

Т.Р.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 17 общински съветника, от които «за» - 17 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 



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

 

РЕШЕНИЕ  №627 

от  28.03.2019г. 

 

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 61 от ЗМСМА и подписано 

Национално рамково споразумение между Министерство на труда и социалната 

политика и партньорите, Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за сключване на Споразумение за съвместни дейности в 

изпълнение на препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно 

безработните лица на пазара на труда между Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Казанлък, Община Казанлък, Община Мъглиж,  Община Павел Баня, Община 

Гурково, Община Николаево, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Мъглиж, Дирекция „Социално подпомагане” 

гр. Гурково, Регионално управление на образованието гр. Стара Загора и Регионална 

здравна инспекция гр. Стара Загора. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на това решение. 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

РЕШЕНИЕ  №628 

от  28.03.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9 и чл. 14, 

ал. 6 от ЗОС, Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 
 

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

собственост на Община Мъглиж за 2019 година, приета с Решение № 602 на Общински 

съвет от 24.01.2019 г. в Таблица 10 – Предоставяне под наем на сгради, помещения, 

обособени части, с новa т. 2, а именно: 
 

№ 

по  

ред 

Населено място   

Описание на имота 

(УПИ, квартал. Кад. 

№) 

Предназначение  

 

Площ 

(кв. м.)  

 

2. 
 

гр. Мъглиж 

Лекарски кабинет в 

сграда с идентиф. 

49494.701.1759.1  

За здравни дейности 27.70 

 

2. Дава съгласие за предоставяне под наем на Медицински център 

„МЕДИЩИТ – КОНСУЛТ” ЕООД, без търг или конкурс, следния недвижим имот – 

частна общинска собственост: Лекарски кабинет с площ 27.70 кв. м., представляващ 

част от сграда с идентификатор 49494.701.1759.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Мъглиж,  одобрени със Заповед № РД-18-93 / 23.12.2009 

г., със застроена площ на сградата 208 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

заведение за социални грижи (Дневен център за възрастни), разположена в Поземлен 

имот с идентификатор 49494.701.1759; номер по предходен план 1621 в кв. 63; актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 878 / 31.01.2014 г.; административен адрес: гр. 

Мъглиж, ул. „Иван Вазов” № 3.  

Имотът се предоставя за здравни дейности. 
 

3. Определя месечна наемна цена - 85 (Осемдесет и пет) лева (без ДДС) и срок 

за отдаване под наем – 5 години. 
 

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

„МЕДИЩИТ – КОНСУЛТ” ЕООД в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от 

датата на връчване на Заповедта на Кмета за предоставяне на имота под наем. 
 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 



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

 

РЕШЕНИЕ  №629 

от  28.03.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост и чл. 24, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, във връзка с чл. 

16, ал. 1 от Наредбата за наемните цени на недвижими имоти – общинска собственост 
и чл. 8 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на 
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-

информационните елементи,  Общински съвет  Мъглиж 

Р ЕШ И :  

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – 

публична общинска собственост, който имот представлява УПИ ХІ-662, в кв.48А по 

плана на с. Тулово, общ. Мъглиж, актуван с АОС(п) № 52/ 29.10.2013 г., за разполагане 
на Павилион с площ от 60,30 кв. м (шестдесет цяло и тридесет стотни квадратни 

метра), по схема, одобрена от гл. архитект на Община Мъглиж. 

  

2. Определя начална тръжна цена на месечния наем  73,00 лв. (седемдесет и три 

лева) без ДДС и срок за отдаване под наем – 3 (три) години. 

 

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. 

 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови 

действия в изпълнение на горните решения. 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

РЕШЕНИЕ  №630 

от  28.03.2019г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и от ЗМСМА, и във връзка с писмо № 94-05-12/ 

18.02.2019 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет 

Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

Становището на Общински съвет Мъглиж е следното: 

Общински съвет Мъглиж не счита, че задълженията на Л. М. следва да бъдат 

опростени, поради следното:  

1. Молбата е подадена от лице без представителна власт (без нотариално заверено 

пълномощно, което е видно от писмото, постъпило от Администрацията на 

президента). 

2. Задълженията са към ОДМВР Велико Търново, ОДМВР Стара Загора и 

ОДМВР Пловдив и представляват общо 11 (единадесет) броя електронни 

фишове за налагане на ГЛОБА общо в размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) 

лева, за шофиране с превишена скорост, които са съставени за период от време 

от 2017 година до 2019 година.  

3. От мотивите на молителя и броя и честотата на нарушенията, може да се прави 

извод, че не се е касаело за нещо, което е наложило несъобразяване с 

ограниченията за скорост, а по-скоро за постоянство при неспазване на 

правилата за движение в частта за ограничение на скоростта. 

4. Фактът, че Л. М. и майка и М.В. са с ТЕЛК решения над 50% 

нетрудоспособност, няма отношение към неспазване на правилата за движение. 

5. Настоящото решение ведно с преписката в цялост и в оригинал да се изпрати 

на Администрацията на Президента на Република България съобразно  

      указанията.   

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 1 

 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

РЕШЕНИЕ  №631 

от  28.03.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 2 от 

Наредба  № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във 

връзка с чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет 

Мъглиж 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за използване на част от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 

специализирана техника за намаляване на количеството на депонираните отпадъци - 

Самоходна градска прахосмукачка с електрическо задвижване на приблизителна 

стойност без ДДС - 29 500 лева.  

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички 

нормативно определени действия, в изпълнение на горното решения. 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

РЕШЕНИЕ  №632 

от  28.03.2019г. 

 

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

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 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 - 

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

съвет от 24.01.2019 г.,  като в раздел III, т. 2 – Прекратяване на съсобственост, 

Таблица 7, добавя нова точка 3: 

           

 таблица 7 

№ 

по  

ред 

Населено 

място/ землище 

Описание на имота 

(УПИ, квартал. кад. 

№) 

Предназначение,  

вид територия 
Площ  

3. Гр. Мъглиж УПИ IX-70 в кв. 11 

Урбанизирана,  

Ниско застрояване до 

10 м 

36 кв.м 

 

2. Дава съгласие за уреждане на регулационни отношения и прекратяване 

на съсобственост в УПИ IX-70 в кв. 11, по действащия ПУП на гр. Мъглиж с обща 

площ 505 кв.м, чрез изкупуване от страна на съсобственика В. Д. Д. на следните 

поземлени имоти, собственост на Община Мъглиж:  

2.1. Проектен поземлен имот с идентификатор 49494.701.2907 (четиридесет и 

девет хиляди четиристотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и едно, точка, две 

хиляди деветстотин и седем), по КККР на гр. Мъглиж, одобрена със Заповед № РД-18-

93/ 23.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 

№ РД-18-4179/ 13.06.2017 г. на Началника на СГКК- Стара Загора, с площ 3 (три) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана, представляващ реална  част 

от УПИ IX-70 в кв. 11, по действащия ПУП на гр. Мъглиж, одобрен със Заповед № 393 

от 30.09.2004 г., с адрес на имота: общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, п.к. 6180, ул. „Украйна”, 

при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 49494.701.71,  

49494.701.2735, 49494.701.70, на цена 46 лв. (четиридесет и шест лева) без ДДС. 

2.2 Проектен поземлен имот с идентификатор 49494.701.2908 (четиридесет и 

девет хиляди четиристотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и едно, точка, две 

хиляди деветстотин и осем), по КККР на гр. Мъглиж, одобрена със Заповед № РД-18-

93/ 23.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 

№ РД-18-4179/ 13.06.2017 г. на Началника на СГКК- Стара Загора, с площ 33 (тридесет 

и три) кв. м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана, представляващ 

реална част от УПИ IX-70 в кв. 11, по действащия ПУП на гр. Мъглиж, одобрен със 

Заповед № 393 от 30.09.2004 г., с адрес на имота: общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, п.к. 6180, 



ул. „Украйна”, при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 

49494.701.69,  49494.701.2735, 49494.701.70,  на цена 501 лв. (петстотин и един лева) 

без ДДС.  

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

В.Д. Д., в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване на 

Заповедта на Кмета за продажба на имотите. 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  №633 

от  28.03.2019г. 

 
 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 270, за 

който е отреден УПИ I-270, кв. 77 по плана на с. Ветрен одобрен със 

заповед №771 от 22.05.1987 г.. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 1, 

«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  №634 

от  28.03.2019г. 

 
 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 336, за 

който е отреден УПИ I-336, кв. 57 по плана на с. Дъбово одобрен със 

заповед № 95-04-4#1 от 26.10.2010 г.. 

               2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото решение 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 1, 

«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  №635 

от  28.03.2019г. 

 

 

 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 
 

1.  Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот пл. № 355 и 

имот пл. № 867, за които е отреден УПИ VI-335.867, кв. 57 по плана на с. 

Дъбово одобрен със заповед № 162 от 09.05.2005 г.. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 1, 

«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  №636 

от  28.03.2019г. 

 
 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост , Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1.  Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 349 по 

плана на с. Тулово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора одобрен със заповед № 

95-101-11#4 от 06.06.2016 г., за който е отреден УПИ III-349, кв. 30.  

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 1, 

«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  №637 

от  28.03.2019г. 

 
 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1.  Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 355 и пл. 

№ 356 за които е отреден УПИ IV-356, кв. 29, всички  по плана на с. Тулово 

одобрен със заповед № 95-101-11#4 от 06.06.2016 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 2, 

«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  №638 

от  28.03.2019г. 

 
 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост , Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 348 за 

които е отреден УПИ IV-348, кв. 30 по плана на с. Тулово одобрен със 

заповед № 95-101-11#4 от 06.06.2016 г.. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 14 , «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  №639 

от  28.03.2019г. 

 

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост , Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 101 за 

които е отреден УПИ VIII и УПИ IX за имот с пл. № 101, кв. 34 по плана на 

с. Юлиево одобрен със заповед 777 от 26.5.1987 г..  

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 2, 

«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  №640 

от  28.03.2019г. 

 

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Мъглиж 

  

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 990, за 

който е отреден УПИ VI-990, кв. 43 по плана на с. Ягода одобрен със 

заповед № 132 от 11.03.1991. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 14 , «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  №641 

от  28.03.2019г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Мъглиж 

  

РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработването на изменение на ПУП – ПРЗ на имот № 960, за 

които е отреден УПИ I-960, кв. 45 по плана на с. Ягода одобрен със заповед   

№ 132 от 11.03.1991 г.. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 17 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 2, 

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 


