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

 

 

РЕШЕНИЕ  №499 

от  31.05.2018г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 4 от 

Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Мъглиж върху 

капитала на търговските дружества, Общински съвет Мъглиж 

Р Е Ш И: 

І.Определя за представител на Община Мъглиж в редовно Общо събрание на « 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян 

Киркович» АД, гр. Стара Загора, насрочено на 08.06.2018 год. от 11.00 часа и при 

липса на кворум - 25.06.2018 г. от 11.00 часа, да бъде Зорница Светославова – Гл. 

юрисконсулт на Община Мъглиж. 

ІІ. Упълномощава представителя на Община Мъглиж в редовно Общо събрание 

на акционерите на «Университеска многопрофилна болница за активно лечение проф. 

д-р Стоян Киркович» АД, гр. Стара Загора, насрочено на 08.06.2018 год. от 11.00 часа 

и при липса на кворум - 25.06.2018 г. от 11.00 часа, да участва в разискванията и 

изрази становище по всяка от точките в обявения дневния ред по следния начин: 

  1. Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2017 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на 

дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2017 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  4. Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов 

отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2017 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  6. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2018 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  7. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на 

съвета на директорите - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  8. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите - ДА ГЛАСУВА „ЗА”. 

  9. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на 

съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 

размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 

петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е 

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в 



които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. - ДА 

ГЛАСУВА „ЗА”. 

  10. Общото събрание на акционерите дава съгласие Съвета на директорите да 

отдаде под наем недвижими имоти – неоперативни активи, представляващи: 

10.1. Сграда с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на гр. Стара Загора, 

находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 92 

кв.м., на 1 етаж и предназначение – Здравно заведение,  

10.2. Сграда с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР на гр. Стара Загора, 

нафодяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 100 

кв.м., на 2 етажа и предназначение - Здравно заведение; 

10.3. Сграда с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на гр. Стара Загора, 

находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, със застроена площ от 23 

кв.м., на 1 етаж и предназначение – Здравно заведение, всички намиращи се в поземлен 

имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, одобрена със 

Заповед № РД-18-65/ 30.05.2008 г. на ИД на АГКК, всички представляващи бивша 

„Аптека – музей”, за възстановяване дейността на имота като храм, възмездно и за срок 

от 10 години и избор на наемател чрез процедура на търг или конкурс.  - ДА ГЛАСУВА 

„ЗА”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  №500 

от  31.05.2018г. 

 

 

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 2017 г. 

2. Дружеството не разпределя печалба за 2017 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

РЕШЕНИЕ  №501 

от  31.05.2018г. 

 

 

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 61, ал. 1 и ал. 

2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Мъглиж, 

 

Р Е Ш И: 

 

              І. Дава съгласие за продажба на застроен Поземлен имот с идентификатор 

49494.701.1332 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка 

седемстотин и едно точка хиляда триста тридесет и две), с площ 552 кв. м.  (петстотин 

петдесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Номер по 

предходен  план: 1332, квартал 99, парцел XXIII, с граници и съседи: 49494.701.1656; 

49494.701.1655; 49494.701.2788; 49494.2782; 49494.701.1317 и 49494.701.1315, актуван 

с АОС № 2776/ 08.05.2018 г., на собствениците на законно построената сграда с право 

на строеж на Анка Илиева и Илия Илиев, при цена  5 500 лв. (пет хиляди и петстотин 

лева) без ДДС. 

 

            ІI. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички последващи 

действия, съгласно ЗОС и НРПУРИВОС на ОбС Мъглиж и сключи Договор за 

продажба. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  №502 

от  31.05.2018г. 

 

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 61, ал. 1 и ал. 

2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Мъглиж, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Променя Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

на Община Мъглиж за 2018 г., като в раздел III, точка 1, таблица 6, добавя точка 2 със 

следното съдържание: 

  

‘’2. с. Юлиево, УПИ II - 497, кв. 21, за обществено обслужване, площ 500 кв. м.’’ 

 

     ІI. Дава съгласие за продажба на застроен УПИ II - 497 (втори за четиристотин 

деветдесет и седем) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на с. Юлиево, общ. 

Мъглиж, с площ 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), отреждане: обществено 

обслужване, при граници и съседи: Север: улица с ос. т. 69-70; изток: улица с ос. т. 70-

179; юг: край на регулацията; запад: УПИ I – 496, кв. 21, е актуван с АОС 

2786/09.05.2018 г., на собственика на законно построените в имота сгради Марийка 

Дончева Дончева, при цена 2 700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС. 

 

          ІII. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички последващи 

действия, съгласно ЗОС и НРПУРИВОС на ОбС Мъглиж, и сключи Договор за 

продажба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 



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

 

 

РЕШЕНИЕ  №503 

от  31.05.2018г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 

6, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот:  

Урегулиран поземлен имот I-644 (шестстотин четиридесет и четири) в 

квартал 78 (седемдесет и осем) по действащият ПУП на с. Тулово, общ. Мъглиж, с 

площ 25 905 (двадесет и пет хиляди деветстотин и пет) кв. м; отреждане: За спорт и 

рекреация , ведно с находящите се в имота сгради: 

Спортна сграда – Масивна сграда на 1 (един) етаж със застроена площ 195 (сто 

деветдесет и пет) кв. м., година на строителство – 1968 г. 

Обслужваща сграда – Масивна сграда на 1 (един) етаж със застроена площ 51 

(петдесет и един) кв. м., година на строителство – 1968 г., 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 2817 от 23.05.2018 г. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното решение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 13 , «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  №504 

от  31.05.2018г. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал.2, т.1 и т.2 от 

ЗУТ и §8 от ПЗР  на ЗУТ, Общински съвет Мъглиж 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

          Дава съгласие регулационния план на гр,Мъглиж, общ. Мъглиж, одобрен със 

Заповед      № 393 / 30.09.2004 г., да бъде частично изменен както следва: 

- да се промени западната улично регулационна граница на УПИ ІV–290 в кв. 

30 в съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 49494.701.290. 

- вътрешно регулационната линия между УПИ ІV–290 и УПИ ІІ-289 в кв. 30 да 

се постави в съответствие с имотната граница между ПИ с идентификатори 

49494.701.290 и 49494.701.289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  №505 

от  31.05.2018г. 

 

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 § 5100, функция VІ - БКС: 

Обект: Асфалтиране на улица в с.Ветрен  + 61090 лв. 

 ОР на улично осветление с.Юлиево + 18283 лв. 

От §§ 1030 „Текущ ремонт”              – 45000 лв. 

     §§ 1020 „Разходи за външни услуги”              – 34373 лв. 

 

 2. Актуализира Поименен списък на обекти за капиталови разходи за 2018 г. 

съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №506 

от  31.05.2018г. 

          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 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи – общинска собственост, Общински съвет  Мъглиж. 

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Променя Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 

на Община Мъглиж за 2018 г., като в раздел II, точка 1, Таблица 2, добавя точка 24 със 

следното съдържание: 

‘’ 24. гр. Мъглиж, ПИ 49494.701.1580, за жилищно строителство, площ 522 кв. м. 

‘’  

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

- Поземлен имот с идентификатор 49494.701.1580 (четиридесет и девет хиляди 

четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точно хиляда петстотин и 

осемдесет), с площ 522 кв. м. (петстотин двадесет и два квадратни мера). Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: УПИ XVIII-1580 (осемнадесети за хиляда 

петстотин и осемдесет) в кв. 103 (сто и три) по плана на гр. Мъглиж., при граници и 

съседи: 49494.701.1640; 49494.701.1320; 49494.701.2790; 49494.701.1319; 

49494.701.1318; 49494.701.1303, по КК на гр. Мъглиж, актуван с АОС 24/ 20.09.2010 г. 

 

 Определя начална тръжна цена за продажба на имота по т. II: 

- ПИ 49494.701.1580 – 5 220 лв. (без ДДС). 

 

III. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови 

действия и сключи договор при продажба на имота.           

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №507 

от  31.05.2018г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 и 3 от Закона за 

общинския дълг, чл. 60 от АПК и Решение № 488/ 30.04.2018 г. Общински съвет 

Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема да бъде поет дългосрочен общински дълг с максимален размер на 

341 240  лв.; 

2. Валута на дълга – български лева; 

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

4. Цел – финансиране на инвестиционен проект с наименование: „Текущ 

ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с. Ягода“ 

5. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху собствените приходи на 

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

титуляр Община Мъглиж 

6. Срок на погасяване - 7 години от датата на подписване на договора за кредит, 

с възможност за гратисен период и предсрочно погасяване изцяло или на 

части без такса за предсрочно погасяване. 

7. Максимален лихвен процент до 2.5 %, такса за управление 0.5 % ежегодна, 

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

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

за кредит и договор за залог, след проведена процедура за избор на 

финансова институция по реда на глава ІІІ от Наредба на Община Мъглиж за 

условията и реда за поемане на общинския дълг и провеждане на обсъждане 

на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински 

дълг, както и да извърши  всички останали правни и фактически действия за 

изпълнение на решението с избрана финансова институция. 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №508 

от  31.05.2018г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК Общински съвет 

Мъглиж 

РЕШИ: 

1. Актуализира Общинския план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014-

2020 година, като извърши следните изменения и допълнения:  

на стр. 83 „Мярка 3.3.1.3. Ограничаване на вредните въздействия и замърсяването 

на въздуха от промишлени, битови и животновъдни обекти”   

се изменя и допълва по следния начин: „Мярка 3.3.1.3. Ограничаване на вредните 

въздействия и замърсяването на въздуха от промишлени, битови и животновъдни 

обекти,  чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради публична 

общинска собственост и други”. 

2. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

3. Одобрява предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №509 

от  31.05.2018г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 3 от АПК и Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., утвърдени със Заповед № РД-

09-206 / 06.03.2018 г. на Заместник –Министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-

2020 г. - д-р Лозана Василева Общински съвет Мъглиж, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства в процедура чрез подбор - 

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.,  

с проект: „Рехабилитация на улица „Генерал Гурко” от ОТ 1029 до ОТ 633 с 

приблизителна дължина 952 м.”   

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014- 2020 г. на Община Мъглиж:  Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.1. Подобряване на 

средата за живеене, рехабилитация на  уличната мрежа и облагородяване на градското 

пространство от Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 - 2020.    

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, съгласно 

изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор - Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с 

проект: „Рехабилитация на улица „Генерал Гурко” от ОТ 1029 до ОТ 633 с 

приблизителна дължина 952 м.” 

4. Дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение.  

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №510 

от  31.05.2018г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 3 от АПК и Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., утвърдени със Заповед № РД-09-230 / 09.03.2018 г. на Заместник –Министър и 

ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. - д-р Лозана Василева Общински съвет 

Мъглиж, 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства в процедура чрез подбор 

Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г.,  

с проект: „Открита спортна площадка с тента в УПИ III-2901 в кв. 112, гр. 

Мъглиж ”    

2. Потвърждава, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Мъглиж: Приоритет 2.2. 

Подобряване на качеството на живот,  Специфична цел 2.2.3. Подобряване на 

качествата и достъпа до културна и спортна инфраструктура ,  Мярка 2.2.3.3. 

Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура,  Приоритет 3.2. 

Благоустрояване на община Мъглиж, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на 

населените места и качеството  на жизнената среда,  Мярка 3.2.1.2 Облагородяване на 

обществените и жилищни пространства  (изграждане на детски и спортни площадки, 

подобряване на състоянието на парковете).  

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, съгласно 

изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с проект: „Открита спортна 

площадка с тента в УПИ III-2901 в кв. 112, гр. Мъглиж.” 

4. Дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение.  

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «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  №511 

от  31.05.2018г. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 3 от АПК и Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор Енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 

7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., утвърдени със Заповед № РД-09-240 / 12.03.2018 г. на Заместник –Министър и 

ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. - д-р Лозана Василева Общински съвет 

Мъглиж,  

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да кандидатства в процедура чрез подбор 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  

с проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на 

общинска администрация на община Мъглиж” 

   2. Потвърждава, че дейностите по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност за сградата на общинска администрация на община Мъглиж” 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община 

Мъглиж: Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и постигане на ресурсна 

ефективност, Специфична цел 3.3.1. Запазване и подобряване на качествата на околната 

среда, Мярка 3.3.1.3. Ограничаване на вредните въздействия и замърсяването на 

въздуха от промишлени, битови и животновъдни обекти, чрез изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност на сгради публична общинска собственост и други. 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички правни 

действия във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, съгласно 

изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност” по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с проект: „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на община 

Мъглиж”. 

4. Дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение. 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 1. 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 


