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

 

РЕШЕНИЕ  №656                                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 4/ 09.04.2019 г. на КС на Р 

България по конституционно дело №15/2018 г., с което е обявена за 

противоконституционна разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ и чл. 26, ал. 4, вр. чл. 18б, ал. 2 

от ЗНА, Общински съвет Мъглиж 

  

Р Е Ш И : 

 

 

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

определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж,  

 

2. Изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Мъглиж, както следва: 

Чл.15. (изм. Решение № 115/ 26.04.2016 г.) (изм. Решение № 428/ 21.12.2017 г.) 

(Изм. Реш. № 584/ 19.12.18 г.) (Изм. Реш. № 656/ 30.05.19 г.) (1) Чл. 15. Размерът на 

данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот. 

1. (отм. Реш. №656./ 30.05.19 г.) 

  2. (отм. Реш. № 656 / 30.05.19 г.)  

(2) (отм. Реш. № 656 / 30.05.19 г.) 

 

2. 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  №657                                                                                                                                           

от  30.05.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 

147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за упражняване 

правото на собственост на Община Мъглиж върху капитала на търговските дружества, 

Общински съвет Мъглиж   

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Годишен финансов отчет на «Мъглиж 2004» ЕООД за 2018 г. 

2. Дружеството не разпределя печалба за 2018 година.  

 

 

 

 

 

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  №658                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 30 от Закона за пощенските услуги, Общински съвет  

Мъглиж 
 

РЕШИ: 
 

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

вещи – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 602 на Общински 

съвет от 24.01.2019 г., като в раздел IV, т. 2 – Предоставяне под наем на сгради, 

помещения, обособени части, в Таблица 10, добавя нова точка 3, а именно: 
  

№ 

по  

ред 

Населено място   
Описание на имота 

(УПИ, квартал. Кад. №) 

Предназначение  

 

Площ 

(кв. м.)  

 

3. 
 

с. Зимница 

Помещение в сградата 

на бивша Здравна 

служба, кв. 19, УПИ Х-

346  

За извършване на 

универсални 

пощенски услуги 

20.00 

 

2. Дава съгласие да се учреди на „Български пощи” ЕАД, с ЕИК 121396123, 

със седалище и адрес на управление гр. София, район Студентски, ул. „Акад. Стефан 

Младенов” № 1, бл.31, право на ползване върху имот – частна общинска собственост, 

а именно: Помещение с площ 20 кв.м (двадесет квадратни метра), находящо се на 

първи етаж в сградата на бивша Здравна служба, построена в кв. 19 (квартал 

деветнадесет), в УПИ Х-346 (урегулиран поземлен имот десети за триста четиридесет и 

шест), по плана на село Зимница, ЕКАТТЕ 30870, общ. Мъглиж, със застроена площ 

154 кв.м, с площ на УПИ 2994 кв.м., актуван с АОСч № 2407/ 03.02.2017 г., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Казанлък. 

Имотът се предоставя за извършване на универсални пощенски услуги. 

3. Определя срок на правото на ползване 10 (десет) години и цена в размер на 

4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС. 

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

„Български пощи” ЕАД, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на 

връчване на Заповедта на Кмета за учреденото право на ползване върху имота. 

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  №659                                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

          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 – 

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  нови 

точки т. 4 и т. 5: 

           

№ по 

ред 

Населено 

място/ 

землище 

Описание на имота(УПИ, 

квартал, кад.№) 

Отреждане 
Площ  

(кв.м) 

4 Гр. Мъглиж ПИ с идентификатор  

49494.701.2841 (УПИ ХІХ 

кв.128)  

За жилищно 

строителство 

301 

5 Гр. Мъглиж ПИ с идентификатор  

49494.701.2844 (УПИ ХХІІ 

кв.128)  

За жилищно 

строителство 

301 

 

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлени имоти, на З. М. М. - 

собственик на законно построени в тях сгради с учредено право на строеж, както 

следва:  

2.1. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.2841 (четиридесет и девет 

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

осемстотин и четиридесет и едно), 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 301 кв.м (триста и един квадратни метра); трайно 

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

застрояване (до 10 м), представляващ УПИ ХIX в кв. 128, 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, 49494.701.2839, 

49494.701.2840, 49494.701.2842 и 49494.701.2844, на цена 3 000 лв. (три хиляди лева) 

без ДДС. 

2.2. Поземлен имот с идентификатор 49494.701.2844 (четиридесет и девет 

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

осемстотин и четиридесет и четири), 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 301 кв.м (триста и един квадратни метра); трайно 

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

застрояване (до 10 м), представляващ УПИ ХXІІ в кв. 128, 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, 49494.701.2839, 

49494.701.2840, 49494.701.2842 и 49494.701.2844, на цена 3 000 лв. (три хиляди лева) 

без ДДС. 
      

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

М. М. 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  №660                                                                                                                              

от  30.05.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост и чл. 24, ал. 2 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 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, в Раздел ІV, т.1 – Общински терени за разполагане на 

павилони, в Таблица 9 добавя нова точка 3, а именно: 

№ 

по  

ред 

Населено място   

Описание на имота 

(УПИ, квартал. Кад. 

№) 

Предназначение  

 

Площ 

(кв. м.)  

 

3. 
 

Гр. Мъглиж 

част от ПИ 

49494.701.2795 за 

разполагане на 

павилион пред 

УПИ ХVІ в кв. 116  

За извършване на 

търговска дейност 
6.00 

2. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг за отдаване под наем 

на част от имот – публична общинска собственост, а именно: 6 кв. м. (шест 

квадратни метра) пред УПИ XVI в кв. 116, по регулационния план на гр. Мъглиж, 

Община Мъглиж, за разполагане на преместваем обект - павилион за търговска 

дейност в регулацията на улица с осови точки – о.т. 431, о.т. 432 и о.т. 524, 

съставляваща ПИ с идентификатор 49494.701.2795 по КККР на гр. Мъглиж, по схема, 
одобрена от гл. архитект на Община Мъглиж. 

3. Определя начална тръжна цена на месечния наем  15,00 лева (петнадесет 

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

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

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

Заповедта на Кмета за продажба. 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички 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  №661                                                                                                                                                                                                     

от  30.05.2019г. 

 

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

чл. 60, ал. 1 от НРПОРИВОС Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

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

24.01.2019 г., като в раздел II, точка 1, Таблица 2 - добавя нова т. 26, а именно:  

 

     № Населено място Описание на имота     Отреждане Площ 

(кв.м.) 

     26 с. Борущица        УПИ IX, кв.8 За жил. 

строителство 

         114 

  

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

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

 Урегулиран поземлен имот IX (девет) в квартал 8 (осем) по действащия ПУП 

на с. Борушица, общ. Мъглиж, с площ 114 (сто и четиринадесет) кв. м, отреждане:  

Жилищни, при граници и съседи: изток: УПИ I - 7, запад:  улица,  север: улица, юг: 

улица,  актуван с АОС 3164 / 09.04.2019 г. 

  Определя началнa тръжнa ценa за продажба на имота 1 190 лева. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови 

действия и сключи договор при продажба на имота.           

                    

 

 

 

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  №662                                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

 
 

          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 – 

собственост на община Мъглиж за 2019 г., приета с 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.3, а именно: 

           

№ по 

ред 

Населено място/ 

землище 

Описание на 

имота(УПИ, 

квартал, кад.№) 

Предназначение, 

вид територия Площ (кв.м.) 

3 с.Ягода ПИ 564, кв.73 За жил. 

строителство 

343 

 

 2. Дава съгласие за продажба на Поземлен имот № 564 (петстотин шестдесет 

и четири) с площ 343 кв.м; съставляващ реална част от УПИ X-564,565 в квартал 73  

(седемдсет и три) по плана на с.Ягода, общ. Мъглиж, одобрен със Заповед   № 95-101-

6#2 от 04.02.2019 г., целия УПИ X-564,565 с площ 680 кв.м. ; отреден за жилищно 

строителство; при граници и съседи: изток- УПИ XI-560, запад – ПИ № 565, север – 

улица, юг – УПИ XIV-563, актуват с АОС № 3173 / 16.04.2019 г.; на собственика на 

законно построена сграда с право на строеж М. Х. К., на стойност 3380 лева. 
      

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

Х. К. 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  №663                                                                                                                                            

от  30.05.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и 

чл. 42, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 

 

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

трайни насаждения на следните имоти – частна общинска собственост:  

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 30870.2.1 (тридесет хиляди осемстотин и 

седемдесет точка две точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Зимница, одобрени със Заповед № РД-18-1457 / 09.08.2018 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, с площ 32124 (тридесет и две хиляди сто двадесет и четири) кв. м; 

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

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по 

предходен план: 000001 (нула нула нула нула нула едно) ; при граници и съседи 

поземлени имоти с идентификатори: 30870.2.229, 30870.1.231, 30870.2.126, 30870.3.114, 

24342.128.192, 24342.128.190, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2993 / 

03.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 1 320 лева. 

 1.2. Поземлен имот с идентификатор 30870.58.9 (тридесет хиляди осемстотин 

и седемдесет точка петдесет и осем точка девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Зимница, одобрени със Заповед № РД-18-1457 / 

09.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 5854 (пет хиляди осемстотин 

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

на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), 

местност „Под Фурунджик”, при граници и съседи поземлени имоти с идентификатори: 

30870.58.7, 30870.81.357, 30870.58.6, 30870.60.98, 30870.58.8, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3007 / 14.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 240 лева. 

 2. Определя срок за отдаване под аренда на имотите по т. 1 – 15 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 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  №664                                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, с чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г. и във 

връзка чл. 94, ал.3, т.6 от ЗПФ, Общински съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие, кмета на община Мъглиж да направи предложение до 

министъра на финансите за трансформиране на 48124 лв. от целева субсидия за 

капиталови разходи в целеви трансфер за изплащане на заем за финансиране разходите 

на общината за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и улична 

мрежа. 

            2.Определя конкретен капиталов обект „Текущ ремонт, благоустрояване и 

паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода – 48124 лв. и размера на средствата за 

финансирането му, да отпаднат от инвестиционната програма за 2019 година и същите 

да бъдат трансформирани като целеви трансфер за финансиране разходите на общината 

за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа 

 

 

 

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  №665                                                                                                                                                                            

от  30.05.2019г. 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва компенсирани промени в плана на бюджета и капиталовата 

програма  както следва:  

В §§5309, функция І Общинска администрация: 

Обект: Изработване на проект за общ устройствен план на Община Мъглиж  

+7629 лв. 

§ 5100, функция VІІІ – Икономически дейности и услуги: 

Обект: Оценка за съответствие на път с.Тулово – с.Юлиево  + 600 лв. 

  

От дейност ОА -  §§ 1020 „Разходи за външни услуги”                 – 8229 лв. 

 

 2. Актуализира Поименен списък на обекти за капиталови разходи за 2019 г. 

съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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  №666                                                                                                                             

от  30.05.2019г. 

 

1. Избира Обществен съвет за социално подпомагане и социални услуги и 

изпълнение на дейностите, предвидени в Общинската стратегията за развитието на 

социалните услуги в Община Мъглиж  в състав, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Душо Гавазов – Зам. – Кмет на Община Мъглиж                 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Велина Мандевска – Началник отдел ИОХУСУСЗ в Дирекция “Социално 

подпомагане” – гр. Мъглиж; 

2. Мария Мирчева – Управител на ДЦВХ гр. Мъглиж; 

3. Радина Стайнова – Мл. експерт “Социални дейности” към Община Мъглиж; 

4. Красимира Киркова – Ст. специалист “Образование, здравеопазване и 

социални дейности” към Община Мъглиж; 

5. Д-р Красимир Чернев – Председател на Постоянната комисия по образование, 

култура, развитие на библиотечно – информационното обслужване на 

гражданите, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, 

туризъм и младежки дейности към ОбС Мъглиж; 

6. Делка Алексиева – Член на Постоянната комисия по образование, култура, 

развитие на библиотечно – информационното обслужване на гражданите, 

вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и 

младежки дейности към ОбС Мъглиж. 

 

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  №667                                                                                                                                           

от  30.05.2019г. 

 

На основание чл. 21, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

             1. Приема Отчет за изпълнението на  Годишния план на дейностите по  

изпълнение на Общинска стратегия  за развитие на социалните услуги в община 

Мъглиж за 2018 година.  

             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  №668                                                                                                                                                                

от  30.05.2019г. 

 

 

 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл.3,ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет Мъглиж  

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 

2018г. 

 2. Приема Общинска програма за закрила на детето 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


