
 

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

 

РЕШЕНИЕ  №695                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, и чл.17а, 

ал.2 от ЗОД вр. чл.32, ал.5 от ЗПФ, Общински съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие Община Мъглиж, като Солидарен длъжник на СНЦ „МИГ-

Мъглиж, Казанлък, Гурково” да подпише анекс към Договор за кредит № 947/ 

11.01.2018 г. за удължаване на срока за погасяване по Договор за кредит № 947/ 

11.01.2018 г., сключен на основание Решение № 388 от 28.09.2017 г. на Общински 

съвет Мъглиж, и изменен с Решение № 553/ 30.08.2018 г. за удължаване срока за 

усвояване до 30.09.2023 г. и удължаване на срока за погасяване главницата по кредита 

до 25.10.2023 г. 

ІІ. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мъглиж да подпише анекс към 

Договор за кредит № 947/ 11.01.2018 г. като Солидарен длъжник на СНЦ „МИГ - 

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  №696                                                                                                                   

от  29.08.2019г. 

 

 

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   30.06.2019 г . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  №697                                                                                                                                                  

от  29.08.2019г. 

 

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 специализирани 

машини, транспортни средства и транспортно-подемнa техника на обща стойност 638 

400 лева с ДДС, както следва: 

1.1 Употребявана миеща машина (водоноска) - базов автомобил и надстройка на  

стойност 189 600 лева с ДДС; 

1.2. Употребявана метачна система (базов автомобил и надстройка) на стойност 

216240 лева с ДДС; 

1.3. Употребяван контейноровоз – двураменен на стойност 164 400 лева с ДДС; 

1.4. Употребяван мини челен товарач  на  стойност 68 160 лева с ДДС. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №698                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и 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 2019 година, приета с Решение № 602 / 24.01.2019 г. 

на Общински съвет Мъглиж, в Таблица 11 – Описание на имоти извън регулация и 

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

наем или аренда, с нови т. 118 - 130, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

 

Землище  № на имота НТП Категория 
Площ 

(кв. м.) 

118 с. Ветрен 10848.1.256 изоставена орна земя шеста 2514 

119 с. Ветрен 10848.1.252 изоставена орна земя шеста 633 

120 с. Ветрен 10848.1.285 изоставена орна земя шеста 1638 

121 с. Ветрен 10848.1.289 изоставена орна земя девета 3274 

122 с. Ветрен 10848.1.260 лозе шеста 1512 

123 с. Ветрен 10848.1.216 нива осма 10135 

124 с. Ветрен 10848.1.218 нива шеста 1781 

125 с. Ветрен 10848.1.226 нива шеста 4561 

126 с. Ветрен 10848.1.227 нива шеста 426 

127 с. Ветрен 10848.1.235 нива шеста 1252 

128 с. Ветрен 10848.1.238 изоставена орна земя шеста 904 

129 с. Ветрен 10848.1.269 изоставена орна земя шеста 1792 

130 
с. Ветрен 

10848.1.635 
друг вид земеделска 

земя 

девета 
1085 

 

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

трайни насаждения на следните имоти – частна общинска собственост:  

2.1 Поземлен имот с идентификатор 10848.1.265 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста шестдесет и пет) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 11648 (единадесет хиляди 

шестстотин четиридесет и осем) кв. м; трайно предназначение на територията: 

Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята 



при неполивни условия: 6 (шеста), местност „Друма”, номер по предходен план: 

001265 (нула, нула, едно, две, шест, пет), при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори:10848.1.545, 10848.1.262, 10848.1.263, 10848.1.268, 10848.1.267, 

10848.1.266, 10848.1.665, 10848.1.702, 10848.228.766, 10848.1.259, 10848.1.260; актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 3422 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 408 лева. 
 

2.2. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.267 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста шестдесет и седем) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 9215 (девет хиляди двеста и 

петнадесет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

6 (шеста), местност „Друма”, номер по предходен план: 001267 (нула, нула, едно, две, 

шест, седем), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.268, 

10848.1.273, 10848.1.290, 10848.1.291, 10848.1.665, 10848.1.266, 10848.1.265, 

10848.1.263; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3420 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 323 лева. 
 

2.3. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.292 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста деветдесет и две) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 15011 (петнадесет хиляди и 

единадесет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девета), местност „Балдереси”, номер по предходен план: 001292 (нула, нула, едно, 

две, девет, две), при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори:10848.1.665, 10848.1.296, 10848.1.298, 10848.1.295, 10848.1.299, 

10848.1.300, 10848.1.312, 10848.1.635, 10848.228.768, 10848.228.409, 10848.1.293, 

10848.1.294; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3424 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 451 лева. 

2.4. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.256 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста петдесет и шест) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2514 (две хиляди петстотин 

и четиринадесет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

6 (шеста), местност „Друма”, номер по предходен план: 001256 (нула, нула, едно, две, 

пет, шест), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.255, 

10848.1.271, 10848.1.261, 10848.1.257, 10848.1.246, 10848.1.250; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3421 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 88 лева. 
 

2.5. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.252 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста петдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 633 (шестстотин шестдесет и три) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), 

местност „Друма”, номер по предходен план: 001252 (нула, нула, едно, две, пет, две), 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.251, 10848.1.271, 



10848.1.253, 10848.1.248, 10848.1.247; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3431 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 23 лева. 
 

2.6. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.285 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста осемдесет и пет) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1638 (хиляда шестстотин 

тридесет и осем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

6 (шеста), местност „Друма”, номер по предходен план: 001285 (нула, нула, едно, две, 

осем, пет), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.284, 

10848.185.508, 10848.1.286, 10848.1.273; актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 3423 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 58 лева. 
 

2.7. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.289 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста осемдесет и девет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3274 (три хиляди двеста 

седемдесет и четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девета), местност „Друма”, номер по предходен план: 001289 (нула, нула, 

едно, две, осем, девет), при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори:10848.1.287, 10848.185.508, 10848.1.288, 10848.1.665, 10848.1.273; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3434 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 99 лева. 
 

2.8. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.260 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста и шестдесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1512 (хиляда петстотин и дванадесет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Лозе; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), местност „Друма”, номер 

по предходен план: 001260 (нула, нула, едно, две, шест, нула), при граници и съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.258, 10848.1.545, 10848.1.265, 10848.1.259; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3432 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 53 лева. 
 

2.9. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.216 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста и шестнадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 10135 (десет хиляди сто тридесет и пет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Нива; категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), местност „Датлама”, 

номер по предходен план: 001216 (нула, нула, едно, две, едно, шест), при граници и 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.217, 10848.1.662, 10848.1.218, 

10848.1.661; актуван с Акт за частна общинска собственост №  3429 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 305 лева. 
 

2.10. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.218 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста и осемнадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 09.08.2018 



г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1781 (хиляда седемстотин осемдесет и 

един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), местност 

„Датлама”, номер по предходен план: 001218 (нула, нула, едно, две, едно, осем), при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.217, 10848.1.219, 

10848.1.661, 10848.1.216; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3428 / 

07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 63 лева. 
 

2.11. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.226 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста двадесет и шест) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4561 (четири хиляди 

петстотин шестдесет и един) кв. м; трайно предназначение на територията: 

Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни 

условия: 6 (шеста), местност „Датлама”, номер по предходен план: 001226 (нула, нула, 

едно, две, две, шест), при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори:10848.1.233, 10848.1.232, 10848.1.231, 10848.1.230, 10848.1.229, 

10848.1.228, 10848.1.227, 10848.1.225, 10848.1.661, 10848.1.224, 10848.1.662, 

10848.1.223; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3427 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 160 лева. 
 

2.12. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.227 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста двадесет и седем) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 426 (четиристотин двадесет 

и шест) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), местност 

„Датлама”, номер по предходен план: 001227 (нула, нула, едно, две, две, седем), при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.228, 10848.1.238, 

10848.1.661, 10848.1.226; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3426 / 

07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 15 лева. 
 

2.13. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.235 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста тридесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), местност „Датлама”, 

номер по предходен план: 001235 (нула, нула, едно, две, три, пет), при граници и 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.234, 10848.1.240, 10848.1.236, 

10848.1.230, 10848.1.231, 10848.1.232, 10848.1.233; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3425 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 44 лева. 
 

2.14. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.238 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста тридесет и осем) по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 904 (деветстотин и четири) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), 



местност „Датлама”, номер по предходен план: 001238 (нула, нула, едно, две, три, 

осем), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.237, 

10848.1.240, 10848.1.239, 10848.1.227, 10848.1.661, 10848.1.228; актуван с Акт за частна 

общинска собственост №  3430 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 32 лева. 
 

2.15. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.269 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, двеста шестдесет и девет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1792 (хиляда седемстотин 

деветдесет и два) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

6 (шеста), местност „Друма”, номер по предходен план: 001269 (нула, нула, едно, две, 

шест, девет), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.270, 

10848.1.273, 10848.1.268, 10848.1.263, 10848.1.262, 10848.1.261; актуван с Акт за частна 

общинска собственост  № 3433 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 63 лева. 
 

2.16. Поземлен имот с идентификатор 10848.1.635 (десет хиляди осемстотин 

четиридесет и осем, точка, едно, точка, шестстотин тридесет и пет) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, одобрени със Заповед № РД-18-1456 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1085 (хиляда и осемдесет и 

пет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девета), номер по предходен план: 000104 (нула, нула, нула, едно, нула, четири), при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори:10848.1.312, 10848.228.768, 

10848.1.292; актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3435 / 07.08.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 33 лева. 
 

3. Определя срок за отдаване под аренда на имотите по т. 2 – 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 продажба. 
 

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» - 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  №699                                                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

 

      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 8, а именно: 

 

           

№ 

по 

ред 

Населено място  

Описание на имота 

 (УПИ, квартал,  

кад. №) 

Отреждане 
Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

8. гр. Мъглиж ПИ с идентификатор  

49494.701.2839  

(УПИ XVІІ-2839, кв.128) 

За жил. 

строителство 

318 

 

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

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

именно: Поземлен имот с идентификатор 49494.701.2839 (четиридесет и девет хиляди 

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

осемстотин тридесет и девет) по КККР на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед № РД-18-

93/ 23.12.2009 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-

24-388/ 26.09.2012 г. на началника на СГКК - Стара Загора, с адрес на имота: гр. 

Мъглиж, п.к. 6180, с площ 318 кв.м (триста и осемнадесет квадратни метра); трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план: УПИ ХVІІ (седемнадесети) в 

кв. 128 (сто двадесет и осем), по действащия ПУП на гр. Мъглиж, одобрен със Заповед 

№ РД-09-347/ 12.07.2012 г., при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 

№№ 49494.701.2795, 49494.701.2838, 49494.701.2840 и 49494.701.2841, на цена 3 200 

лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС. 
      

 

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

И**** И**** 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» - 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  №700  

от 29.08.2019г.                                                                                              

 

 

 

          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 9, а именно: 

 

           

№ 

по 

ред 

Населено място  

Описание на имота 

 (УПИ, квартал,  

кад. №) 

Отреждане 
Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

9. гр. Мъглиж ПИ с идентификатор  

49494.701.2846  

(УПИ XХІV, кв.128) 

За жил. 

строителство 

  362 

 

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

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

а именно: Поземлен имот с идентификатор 49494.701.2846 (четиридесет и девет 

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

осемстотин четиридесет и шест) по КККР на гр. Мъглиж, одобрени със Заповед № РД-

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

14-24-388/ 26.09.2012 г. на началника на СГКК - Стара Загора, с адрес на имота: гр. 

Мъглиж, п.к. 6180, с площ 362 кв.м (триста шестдесет и два квадратни метра); трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план: УПИ XXIV (двадесет и 

четвърти) в кв. 128 (сто двадесет и осем), по действащия ПУП на гр. Мъглиж, одобрен 

със Заповед № РД-09-347/ 12.07.2012 г., при съседи на имота: поземлени имоти с 

идентификатори №№ 49494.701.2845, 49494.701.2783, 49494.701.2844, 49494.701.2843  

и 49494.701.2847, на цена 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

 
      

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

Н***** 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 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  №701                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

 

          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 8, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

Населено място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. 

№) 

Предназначение, 

вид територия 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

8. с. Юлиево УПИ ХІХ-67, кв. 22 Жилищно стр. 174/ 528 
 

          2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж 

от една страна и Т***** И*****, от друга страна, в УПИ ХІХ-67 деветнадесети за 

шестдесет и седем), кв. 22 (двадесет и две), по плана на с. Юлиево, общ. Мъглиж, 

одобрен със Заповед № 777 от 26.05.1987 г. на Община Мъглиж, целият с площ 872 

кв.м, отреждане: за жилищно строителство, при граници и съседи: североизток – 

улица с ос.т. 14-13-71, северозапад – улица с ос.т. 13-8, югоизток – УПИ VІІ-67, 

югозапад - УПИ VІ-62, чрез изкупуване от страна на Т***** И***** на общинската 

част от имота, а именно: 174/ 528 кв.м (сто седемдесет и четири върху петстотин 

двадесет и осем квадратни метра) идеални части,  актуван с АОС 3353/ 16.07.2019 г., 

на цена 870 лв. (осемстотин и седемдесет лева) без ДДС. 

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

Т***** И***** 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  №702                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

       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 съсобственост, 

Таблица 7, добавя нова точка 9, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

Населено 

място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. №) 

Предназначени

е, вид 

територия 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

9. гр. Мъглиж ПИ с идентификатор 

49494.701.1335 (УПИ ХІІ-1335, 

кв.990) 

Жилищно стр. 131/ 436 

 

          2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Мъглиж 

от една страна и Т***** Н*****, от друга страна, в Поземлен имот с идентификатор 

49494.701.1335 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири, точка, 

седемстотин и едно, точка, хиляда триста тридесет и пет) по КККР на гр. Мъглиж, 

одобрени със Заповед № РД-18-93/ 23.12.2009 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на 

имота: гр. Мъглиж, п.к. 6180, ул. „Здравец” № 13, с площ 436 кв.м (четиристотин 

тридесет и шест квадратни метра); трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), за който е 

отреден  УПИ ХІІ-1335 (дванадесети за хиляда триста тридесет и пет), кв. 990 

(деветстотин и деветдесет), по действащия ПУП на гр. Мъглиж, одобрен със Заповед № 

393 от 30.09.2004 г. на Кмета на Община Мъглиж, при съседи на имота: поземлени 

имоти с идентификатори №№ 49494.701.2782, 49494.701.1334, 49494.701.1337, 

49494.701.1336, актуван с АОС 3444/ 13.08.2019 г., чрез изкупуване от страна на 

Т***** Н***** на общинската част от имота в размер на 131/436 кв.м (сто тридесет и 

един от четиристотин тридесет и шест квадратни метра) идеални части, на цена 1 300 

лв. (хиляда и триста лева) без ДДС. 

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

Т***** Н***** 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  №703                                                                                                                                         

от  29.08.2019г. 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 1, 

чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и § 4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на Подробен устройствен план – проект за изменение 

на план за регулация за УПИ II-333, кв. 16 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж. 

Проектът се състои в промяна на кадастралния план и ПУП – проект за 

изменение на плана за регулация, както следва: 

• С част от Поземлен имот № 333 се образува нов Поземлен имот № 905 и 

за него се отрежда УПИ III с площ 4970 кв. м.  

• От останалата част от Поземлен имот № 333 се образува нов Поземлен 

имот № 906 и за него се отрежда УПИ IV с площ 241 кв. м.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №704                                                                                                                             

от  29.08.2019г. 

 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 1, 

чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и § 4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на Подробен устройствен план – проект за изменение 

на план за регулация за УПИ XI-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, община Мъглиж. 

Проектът се състои в промяна на кадастралния план и ПУП – проект за 

изменение на плана за регулация, както следва: 

• С част от Поземлен имот № 23 се образува нов Поземлен имот № 1731 и 

за него се отрежда УПИ XVI с площ 5194 кв. м.  

• От останалата част от Поземлен имот № 23 се образува нов Поземлен 

имот № 1730 и за него се отрежда УПИ XV с площ 7280 кв. м.  

 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №705                                                                                                                 

от  29.08.2019г. 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 1, 

чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и § 4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на Подробен устройствен план – проект за изменение 

на план за регулация за УПИ VI-723 и УПИ VII-1522, кв. 76 по действащият ПУП на с. 

Ягода, община Мъглиж. 

Проектът се състои в промяна на кадастралния план и ПУП – проект за 

изменение на плана за регулация, както следва: 

• С части от Поземлени имот VI-723 се образува нов Поземлен имот VI-723 

за „Жилищни дейности “ с площ 460 кв. м,.    

• С части от Поземлени имоти № 723 и № 1522   се образува нов Поземлен 

имот № 1732 за „Улица“ с площ 159 кв. м,.    

• От останалата част от Поземлен имот № 1522   се образуват нов Поземлен 

имот IX-1728 с площ 177 кв. м.. за „Трафопост“ и нов Поземлен имот 

VIII-1729 с площ 452 кв. м.. за „Жилищни дейности“.              

 

Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №706                                                                                   

от  29.08.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 

1, т. 2 от ЗУТ и § 4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на Подробен устройствен план – проект за изменение 

на план за регулация за УПИ III-430 и УПИ IV-431, кв. 91 по действащият ПУП на гр. 

Мъглиж, община Мъглиж. 

Проектът се състои в промяна на кадастралния план и ПУП – проект за 

изменение на плана за регулация, както следва: 

• Поземлен имот № 430 се образува в нов Поземлен имот с нов 

идентификатор и за него се отрежда УПИ XX с нова площ. 

• Поземлен имот № 431 се образува в нов Поземлен имот с нов 

идентификатор и за него се отрежда УПИ XIX с нова площ. 

 

  Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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  №707                                                                                                                                         

от  29.08.2019г. 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 1, 

чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и § 4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, Общински съвет  Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

                Разрешава изработване на Подробен устройствен план – проект за изменение 

на план за регулация и застрояване за УПИ II-760 и УПИ III-759,1643 в кв. 69 по плана на 

с. Ягода, община Мъглиж. 

Проектът се състои в промяна на кадастралния план и ПУП – проект за 

изменение на плана за регулация и застрояване, както следва: 

 

„План за регуласия“ и „Кадастрапен  план“ 

• Поземлен имот № 759 се преобразува в нов Поземлен имот с нов 

идентификатор и за него се отрежда УПИ XIII, с нова площ. 

• Поземлен имот № 1643 се преобразува в нов Поземлен имот с нов 

идентификатор и за него се отрежда УПИ XIV, с нова площ. 

• Предлага се нов Поземлен имот с нов идентификатор за „Улица“ между нови 

д. Т. 222а и о. т. 222б, с нова площ. 

   „Застроителен  план“ 

• За новообразуван УПИ ХIII се предвижда устройствена зона за обществено 

обслужване - Оо, свободно застрояване, Плътност за застрояване – до 60%, Кинт – до 

1,20, Озеленяване – от 40%, височина – до 10 м, допълващо застрояване с височина до 

3,60 м ;  

• За новообразуван УПИ ХIV се предвижда устройствена зона за обществено 

обслужване - Оо, свободно застрояване, Плътност за застрояване – до 60%, Кинт – до 

1,20, Озеленяване – от 40%, височина – до 10 м, допълващо застрояване с височина до 

3,60 м . 

• Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното 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   


