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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 614 

 

от 23.11.2022г. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.4 във вр. чл.18, ал.2 от ЗНА, 

Общински съвет Мъглиж 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на ОП „БКС-Мъглижˮ. 

2. Изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на ОП 

„БКС- Мъглижˮ е следното: 

чл.11, Т.26 Специален автомобил (автовишка), марка: Мерцедес Спринтер 411 ЦДИ, 

Рег. № РВ7850НТ. 

3. Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия за 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 
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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 615 

 

от 23.11.2022г. 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3, чл.198в, ал.5 от 

Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

 І. Определя инж. Гергана Иванова – Директор на Дирекция ИУТ, за представител на 

Община Мъглиж в извънредно неприсъствено (без видеоконферентна връзка) заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Стара Загора, насрочено за 07.12.2022 г. от 

11:00 ч.  

ІІ. Упълномощава инж.Гергана Иванова – Директор на Дирекция ИУТ, като 

представител на Община Мъглиж, да участва в разискванията и изрази становище по всяка 

от точките в обявения проект на дневен ред в извънредното неприсъствено (без 

видеоконферентна връзка) заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Стара 

Загора, като гласува по следния начин: 

1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 3 към 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръжениета и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по 

ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. – Да гласува 

„ЗА”. 

2. Обсъждане и гласуване на План за опазване на околната среда на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2022-2026 г., ведно с 

приложенията, неразделна част от него. - Да гласува „ЗА”. 

3. Други. – Да гласува „ЗА” 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

  

  РЕШЕНИЕ  № 616 

от 23.11.2022г. 

 

       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 и ал.4 от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж 
 

Р Е Ш И: 

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

общинска собственост за 2022 г., приета с Решение 429/ 27.01.2022 г. на Общински съвет 

Мъглиж, като в раздел IІI, т. 1 – Продажба на урегулирани поземлени имоти, Таблица 

3, добавя точка 68, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

Населено 

място/ 

землище  

Описание на имота 

(УПИ, квартал, кад. №) 
Отреждане 

Площ 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

68. с. Дъбово 
УПИ II-754; кв. 83, ведно 

с постр. в имота сгради  
Жилищно стр-во 

УПИ – 477 м
2
, ПМЖ – 

ЗП 53 м
2
, 2 бр. ПМС с 

обща ЗП 45 м
2
 

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

следния недвижим имот – частна общинска собственост: 

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-754 (втори за имот седемстотин петдесет и 

четири), в кв. 83 (осемдесет и три), по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж, одобрен с 

Решение № 162 от 09.05.2005 г., с площ 477 кв. м (четиристотин седемдесет и седем 

квадратни метра), отреждане: жилищно строителство, ведно с находящите се в него 

сгради: СГРАДА ПМЖ на 1 (един) етаж, със застроена площ 53 кв.м (петдесет и три 

квадратни метра); СГРАДА ПМС на 1 (един) етаж, със застроена площ 25 кв.м (двадесет и 

пет квадратни метра) и  СГРАДА ПМС на 1 (един) етаж, със застроена площ 20 кв.м 

(двадесет квадратни метра), актуван с АОС(ч) № 4241/ 10.11.2022 г. 

 3. Определя началнa тръжнa ценa за продажба на имота в общ размер на  4 250 

лв. (четири хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, в това число: за УПИ 1 900 лв., за 

сгради общо 2 350 лв. 

 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 влизане в 

сила на заповедта на Кмета за продажба на имота. 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  
 

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

«въздържали се» -0. 

 

Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 617 

 

от 23.11.2022г. 

 

 

          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 

2 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 и ал.4 от НРПУРИВОС, Общински съвет  Мъглиж, 

 

Р Е Ш И: 
            

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

следния недвижим имот – частна общинска собственост: 

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-224 (осми за двеста двадесет и 

четрърти), кв. 10 (десет) по плана на с. Селце, общ. Мъглиж, с площ 1230 кв. м (хиляда 

двеста и тридесет квадратни метра), отреден за спорт и рекреация, при граници и съседи: 

север: улица с ос. т. 59 -126; изток: улица с ос. т. 125 – 126, УПИ IV, кв. 12; юг: улица с ос. 

т. 100 – 102; запад: речно корито, актуван с АОС(ч) № 1955/ 17.08.2015 г. 

             

 2. Определя началнa тръжнa ценa за продажба на имота в размер на 19 200 лв. 

(деветнадесет хиляди и двеста лева) без ДДС. 

 

 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 влизането в 

сила на заповедта на Кмета за продажба на имота. 

 

4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  
 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                            М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 618 

 

от 23.11.2022г. 

 

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ, 

Общински съвет Мъглиж 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

          Разрешава изработване на  ПУП - изменение на план за регулация  за част от 

кв.107,  по плана на с.Ягода, общ.Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 / 11.03.1991 г.  

 

Изменението на план за регулация се прави с цел проектиране на нова улична 

отсечка от о.т. 11 б до о.т. 11 г с ширина 6м при спазване изискванията на нормативната 

уредба. 
                             

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 619    

 

от 23.11.2022г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет 

Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 
 

  Одобрява частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Мъглиж в 

частта му за ПИ с идентификатор 87212.25.87 в землището на с.Ягода, общ.Мъглиж като 

вместо сегашното отреждане За алтернативно земеделие, за имота се установи Предимно 

производствена и складова устройствена зона /Пп/ - за изграждане на Складова база за 

строителни материали със следните устройствени показатели:  

- Плътност на застрояване - до 80%;  

- Коефициент на интензивност на застрояване - до 2.5;  

- Плътност на озеленяването – от 20 %;  

- Характер на застрояване – нискоетажно, с височина до 10 м.; 

 

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба 

№ 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

       

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 620 

 

от 23.11.2022г. 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, от ЗМСМА, чл. 17 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1  от 

Закона за общинския дълг и чл. 60 от АПК  Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема да бъде поет общински дълг с максимален размер до 300 000 лв.; 

2. Валута на дълга – български лева; 

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

4. Цел – предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал по време на изпълнение на бюджета.  

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

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

Община Мъглиж 

6. Срок на погасяване- до три месеца от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за 

предсрочно погасяване. 

7. Максимален лихвен процент до 4 %, такса за управление 0.5 % еднократната, 

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, както и да извърши  всички останали правни и 

фактически действия за изпълнение на решението с избрана финансова 

институция. 

9. Одобрява предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 621 

 

от 23.11.2022г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет 

Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 
 

  Одобрява частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Мъглиж в частта му за ПИ с идентификатор 49494.624.36 местност „Лагера“ в землището 

на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж като вместо сегашното отреждане Земеделска устройствена 

зона, за имота се установи Предимно производствена устройствена зона /Пп/ - за 

изграждане на Фотоволтаична централа със следните устройствени показатели:  

- Плътност на застрояване - до 80%;  

- Коефициент на интензивност на застрояване - до 2.5;  

- Плътност на озеленяването – от 20 %;  

- Характер на застрояване – свободно, нискоетажно, с височина до 10 м.; 

 

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба 

№ 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 622 

от 23.11.2022г. 

 

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

съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 
 

Разрешава изработване на проект за ПУП – парцеларен план на „Ел кабели за 

присъединяване кън електропреносната мрежа на ПИ с идентификатори 24342.76.387, 

24342.78.355 и 24342.79.1 в землището на  с.Дъбово, Община Мъглиж, Област Стара 

Загора“. 

Трасето за захранване на Фотоволтаична централа, разполпжена в ПИ с 

идентификатор 24342.78.355 в землището на  с.Дъбово, Община Мъглиж, Област Стара 

Загора, собственост на „ТРОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,  с дължина 740.57  м,  започва от ПИ с 

идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с 

идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски ведомствен път, общинска 

собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, общинска собственост ), ПИ с идентификатор 24342.98.172 ( за път от 

републиканската пътна мрежа, Държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355, 

(за селскостопански, горски ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 

24342.78.40 (за селскостопански, горски ведомствен път, общинска собственост) и достига 

до ПИ с идентификатор 24342.45.355, в който е разположена Фотоволтаичната централа, 

собственост на Възложителя. 

Трасето за захранване на Фотоволтаична централа, разполпжена в ПИ с 

идентификатор 24342.79.1 в землището на  с.Дъбово, Община Мъглиж, Област Стара 

Загора, собственост на „АУТО ХИТ“ ЕООД,  с дължина 709.58  м,  започва от ПИ с 

идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с 

идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски ведомствен път, общинска 

собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, общинска собственост ), ПИ с идентификатор 24342.98.172 ( за път от 

републиканската пътна мрежа, Държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355, 

(за селскостопански, горски ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 

24342.77.386 (за селскостопански, горски ведомствен път, общинска собственост) и достига 

до ПИ с идентификатор 24342.79.1, в който е разположена Фотоволтаичната централа, 

собственост на Възложителя. 

Трасето за захранване на Фотоволтаична централа, разполпжена в ПИ с 

идентификатор 24342.76.387  в  землището  на   с.Дъбово,  Община  Мъглиж,  Област  

Стара  Загора, собственост  на „ДЕЛТА СОЛАР“ ЕООД,  с дължина 322,73  м,  започва от 

ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ 

с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски ведомствен път, общинска 

собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, общинска собственост ), ПИ с идентификатор 24342.98.172 ( за път от 

републиканската пътна мрежа, Държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355, 

(за селскостопански, горски ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с 
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идентификатор 24342.76.387, в който е разположена Фотоволтаичната централа, 

собственост на Възложителя. 

Предвиден е сервитут с ширина 2 м (по 1м от всяка страна на кабелната линия) с 

обща площ 2894 м
2
. 

                   
 

     

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

«въздържали се» -1. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

 

   РЕШЕНИЕ  № 623 

от 23.11.2022г. 

 

                   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 2 от ЗМДТ Общински съвет 

Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по чл. 62  от ЗМДТ в дейност 623 «Чистота» за 2022 г., както следва: 

 

 

ПЛАН-СМЕТКА 

За необходимите разходи за предоставяне на услугите по чл. 62  от ЗМДТ в дейност 

623 «Чистота» за 2022 г. 

Бюджетен параграф Сума в лева 

1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други(чували): 

§§ 1015 «Разходи за материали» 74 758 

§§ 5203 «Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения» 

61 920 

§§ 7888 « временни безлихвени заеми от/за 

държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма» 

-139 944 

2. Разходи за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци от 

територията на Община Мъглиж и транспортирането им до депата или други 

съоръжения за третирането им, вкл. съответно ДДС: 

Разходи за  събиране и извозване на битови отпадъци: 

§§ 0101  «Заплати за персонал по трудови 

правоотношения» 

12 708 

§§ 0551  «ДОО» 1 670 

§§ 0560  «ЗОВ» 500 

§§ 0580  «ДЗПО» 162 

§§ 1016  « Вода, горива, ел. енергия» 14 250 

§§ 1062 «Разходи за застраховки» 2 003 

§§ 1020 «Разходи за външни услуги» 215 224 

      Разходи на ОП БКС - Мъглиж за дейност 623 «Чистота» 

§§ 0101  «Заплати за персонал по трудови 

правоотношения» 

18 379 

§§ 0551  «ДОО» 2 486 

§§ 0560  «ЗОВ» 396 

§§ 0580  «ДЗПО» 882 



 12 

§§ 1015 «Разходи за материали» 25 

§§ 1016  « Вода, горива, ел. енергия» 39278 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. съответно 

ДДС, както и отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО 

 

§§ 1020 «Разходи за външни услуги» 188 281 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, 

канализация на сгради за обществено ползване, нерегламентирани замърсявания и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване: 

 

§§ 1020 «Разходи за външни услуги» 454 837 

§§ 5203 «Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения» 

37 845 

  

Общо разходи 1 265 548 лв. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното решение. 
 

 

 

     

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

«въздържали се» -0. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
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  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   

                                         М Ъ Г Л И Ж 
 

   РЕШЕНИЕ  № 624 

от 23.11.2022г. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси  Общински съвет гр.Мъглиж 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Увеличава приходната част на бюджета със  477720 лв., както следва: 

 

                                              Приложение № 1 

Местни приходи § IVтр. 

1.Данъчни приходи   135000 

      

-д-к в/у недвижимите имоти 1301 30000 

-д-к в/у превозни средства 1303 20000 

-д-к при придоб. на имущество 1304 80000 

-туристически данък 1308 5000 

      

2.Неданъчни  приходи   342720 

приходи от продажби на стоки и 

услуги 
2404 50000 

-приходи от наем имущество 2405 10000 

-приходи от наем земя 2406 25000 

-такса детски градини 2701 7000 

-такса детски ясли 2702 1000 

ползване на дом.соц. патронаж 2704 10000 

Ползване на пазари и тържища 2705 10000 

такса битови отпадъци 2707 140000 

-технически услуги 2710 5000 

административни услуги 2711 10000 

-други общински такси 2729 10000 

глоби, санкции, неустойки 2809 20000 

Други неданъчни приходи 3619 3000 

Внесени ДДС 3701 -65000 

данък в/у приход. от стоп.дейност 3702 -35000 

пост. от продажба на сгради 4022 2400 

пост.от продажба на земя 4040 139320 

Всичко:   477720 
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2.Увеличава разходната част на бюджета със    477720 лв.  както следва: 

 

  

  477720   

Местни дейности 

      

1.Д-ст: Общинска администрация   138470 

разходи за командировки в страната 1051 12000 

разходи за застраховки 1062 15000 

Текущ ремонт 1030 62790 

държавни такси  1901 7010 

общински данъци 1981 37440 

придобиване на комп.и хардуер 5201 4230 

      

2.Д-ст: Общински съвет   2500 

Разходи за външни у-ги 1020 2500 

      

3.Д-ст: Детски градини   3920 

Разходи за външни у-ги 1020 3920 

      

4.Д-ст: Домашен социален 

патронаж 
  22600 

храна 1011 10000 

вода, горива, ел.енергия 1016 12600 

      

5.Д-ст: Пенсионерски клубове   8200 

Разходи за външни у-ги 1020 4000 

текущ ремонт 1030 4200 

      

6.Д-ст: Осветление на улици и 

площади 
  47150 

Разходи за възнагр. 202 43650 

текущ ремонт 1030 3500 

      

7.Д-ст: Минерални води и бани   7200 

основен ремонт 5100 7200 
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8.Д-ст: Изграждане, ремонт и 

поддръжка на уличната мрежа 
  29880 

Разходи за външни у-ги 1020 29880 

      

9.Д-ст: Др.дейности по 

жил.строителство, 

благоустройство и рег.развитие 

  3000 

материали 1015 3000 

      

10.Д-ст:  Чистота   140000 

Материали 1015 59000 

Разходи за външни у-ги 5205 81000 

      

11.Д-ст: Спортни бази за спорт за 

всички 
  59800 

текущ ремонт 1030 59800 

      

12.Д-ст: Др.д-сти по културата   15000 

материали 1015 15000 

 

 

 

 

 

     

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

«въздържали се» -1. 

 
Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ  

Председател  на Общински съвет Мъглиж  


