ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА МЪГЛИЖ ( 2011-2015г)
за периода 7.11.2011г.-7.11.2012 г.
Уважаеми жители и гости на Община Мъглиж,
Скъпи приятели,
Настъпи момента да застана пред Вас и от името на целия си екип да
представя свършеното през изминалата година.Една година след като
вие ми гласувахте доверие за провеждане на новата политика,чиято
основна цел е благоденствието на хората от Община Мъглиж.
І. ЗА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ОБЩИНАТА
1. Пътна и улична мрежа.
През изтеклия отчетен период беше извършен ремонт и рехабилитация
на пътища по следните позиции:
- Позици 1 - SZR 1083/SZR 1082, Тулово- Юлиево- Дъбово- /І-6/ - 6 км. / в
частта от с. Юлиево до с. Дъбово/
- Позиция 2 - SZR 1082/ SZR 1081/ Тулово- Юлиево /ІІІ-5007/ - 7 км. / в
частта от с. Юлиево до третокласен път с. Ягода – с. Шаново/
Позиция 3 – SZR 3084 – граница област Стара Загора – ІІІ-3188 – 6.9 км. /
от км. 0+000 до км. 6+900/
2.Електропреносна мрежа.Уличното осветление по всички населени
места е подменено и се поддържат с наличните средства от бюджета
на Общината.
Нает е човек към общината, отговорен за уличното осветление и
поддържането му. Закупени са и поставени 200 нови осветителни тела и
повече от 600 енергоспестяващи крушки.Във всички населени места
старите тела бяха подновени и се поставяха нови. След направените
изчисления беше въведен режим-осветление да има през една позиция.
Редовно се поддържа доброто състояние на осветлението в центъра на
гр. Мъглиж. Следи се и за осветлението в останалата част на града. Във
всички населени места чрез кметовете получаваме информация за
проблеми в осветлението., При реална техническа възможност
повредите се отстраняват от наетото лице към Общината.
При възникване на проблеми с предпазители, мех. часовници и връзки по
ел. таблата незабавно се отстраняват.

Важно е да се отбележи, че консумативите за поддръжка на
осветлението, както и цената на електроенергията( вследствие на
предприетите мерки) се повишиха многократно и предвидените
средства за осветление не достигат.
3.Бизнес инфраструктура.
През цялата година
насърчавахме
земеделски производители за
кандидатстване по Евро програми, като отдавахме под наем и аренда
земеделска земя от общинския поземлен фонд за отглеждане на трайни
насаждения.
ІІ. ЗА ХОРАТА, ИЗБРАЛИ ДА РАЗВИВАТ БИЗНЕС В
ОБЩИНАТА
На територията на Община Мъглиж от началото на 2012 г.до
момента са категоризирани 5 броя заведения за хранене и
развлечения- една звезда с общо места за сядане 300 броя.
Бистро „Телбизовите къщи” в гр.Мъглиж с 50 места за сядане,
Ресторант в с.Ягода с капацитет 50 места,
Кафе-аперитив с.Зимница с капацитет 20 места,
Кафе-аперитив с.Ягода с капацитет 150 места и Бистро в.Селце с
30 места.
Няма случаи на подали редовни документи граждани или юридически
лица за категоризиране на заведения или за развитие на друг бизнес в
Общината, на които документите да не са обработени
своевременно и качеството на услугата от страна на Община
Мъглиж да не е била на нужното ниво.
1. Създаване на благоприятен бизнес климат, включващ:
През изтеклия период беще създаден на Център за информационно и
административно обслужване на гражданите
1.
Приемане и насочване на искания, молби, заявления, жалби и
писма и др. от граждани и фирми в Центъра за информационно и
административно обслужване.Беше значително подобрена
системата на документооборота от специалистите в центъра
за обслужване на гражданите към:
Кмет;
Секретар;
Главен архитект:
Директори на дирекции.
Бяха Въведени нови услуги, като: изготвяне на пълномощни; ксерокс
услуги; други.
Това дава възможност за комплексно обслужване на гражданите на
едно гише.
2.Успешно се въведоха нови образци за издаване на удостоверения въз

основа на регистъра на населението според НАРЕДБА № РД-02-20-6
от 24 април 2012 г.
Независимо,че регистрите на всички кметства от Общината по
Гражданско състояние са в административната сграда на Община
Мъглиж,забавяне при изготвяне на документи и обслужване на
граждани не е имало.
3.От 1.06.2012 функционира новият съвременен и удобен за гражданите
сайт на Общината.
2. Насърчаване на местните предприемачи и привличане на
чуждестранни инвестиции, чрез:
През изтеклия период предложенията от Кмета на общината до ОС
Мъглиж свързани с частните инвестиции са внасяни и разглеждане
навреме.Няма забавено инвестиционно предложение за период от една
година.
Областният информационен център Стара Загора съвместно с
Община Мъглиж организираха три информационни срещи на тема
„Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност“ Екипът
на ОИЦ – Стара Загора представи актуални схеми по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013
кандидатстване.
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1.Общинска програма за талантливи деца.
През отчетния период е приета и функционираща Програма за
закрила на детето за 2012г. с цел- Насърчаване на изявите на
талантливите деца. Проведоха се общински конкурси за детска рисунки
във всички училища . Откриват се и се стимулират талантливи деца.

Беше проведен конкурс за детска рисунка на тема „Моето училищемясто без насилие” в края на 2011г. с участието на 94 деца.Заедно с
отличените на първите 3 места, поощрителни награди получиха всички
участници.
В рамките на информационната среща представители на ОИЦ –
Стара Загора и на Община Мъглиж ще връчат наградите на
участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам
Европейският съюз да промени моя град?“
През м.ноември 2012г. е

обявен нов общински

конкурс за детска

рисунка и есе на тема „Моето добро дело”.
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През изминалата една година беше обновена н материалната база и
спортните съоръжения. Извършени са частични ремонти по
предписания на РЗИ- ГР. Стара Загора в ОДЗ „Детелина” - с. Дъбово,
ЦДГ „Златната рибка” - с. Зимница, ОДЗ „Камбанка4 – гр. Мъглиж и
ЦДГ „Снежанка4 – с. Тулово
3.Превантивни мерки и профилактични програми по наболели
проблеми като наркоманията, алкохолизма, тютюнопушенето и др.
сред подрастващите.
Проведена е превенция на употребата и злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и наркотични вещества чрез брошури и беседи
в училищата,под вещото ръководство на учители,психолози и
специалисти.Постоянно се провеждат в училищата от училищните
медицински лица превантивни и профилактични мерки /беседи, раздаване
на диплянки и информационни материали/ по наболели проблеми като
наркоманията,
алкохолизма,
тютюнопушенето
и
др.
сред
подрастващите.
По програма от Министерството на здравеопазването ще бъдат
безплатно ваксинирани всички момичета до 12 годишна възраст с
ваксината „Церварикс” против рак на шийката на матката.
4. Координация и съвместна работа на учители, родители,
общински, държавни и неправителствени институции в помощ на
образователния и възпитателен процес сред децата.

Провежда
се постоянна координация и съвместна работа с
директорите на детски градини и училища, учители, родители,
държавни и неправителствени институции в помощ на образователния и
възпитателен процес сред децата и учениците. Провеждани са няколко
срещи и събрания с директорите във връзка с организацията на учебния
процес и актуални проблеми в образованието.
Със Заповед на кмета на общината Комисия следи посещаемостта в
учебните заведения, качеството на учебния процес.
Провеждани са срещи с родителите на децата за разрешаване на дадени
казуси и по подадени сигнали в Общинска администрация Мъглиж.
Предстои създаването на обществен
взаимопомощ
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5. Програма за енергийна ефективност и поетапното и изпълнение в
учебните заведения на територията на общината – комплексно
(отоплителни
инсталации,
топлоизолации, енергоспестяващо
осветление и др.)
Във връзка със саниране на ОЗД „Камбанка” – гр. Мъглиж и ОУ „Св.
Кирил и Методий” – с. Ветрен е одобрен проект по програма
„Козлодуй” – енергийна ефективност и подписан договор.Което включва:
-Подмяна на не подменена дограма с ПВЦ профил двоен стъклопакет
с „К” стъкло.
-Топлинно изолиране на външните стени с EPS-F 5см по тухлени
фасади
- Въвеждане на система за автоматично управление на
топлоснабдяването и ремонт на отоплителната инсталация.
6. Участие на учебните заведения по проекти.
Беше извършвана експертна подкрепа и консултиране на директорите
на учебни заведения за кандидатстване по националните програми, по
които МОМН осигурява финансиране. Училищата се включиха със свои
проекти в Националната програма „С грижа за всеки ученик”, „Успех”,
„Оптимизация
на
училищната
мрежа”,
„Информационни
и
комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, „Училището – територия
на учениците
7. По-голяма
финансова
самостоятелност на
училищните
ръководства и настоятелства при ремонти, конкурси, свързани с
поевтиняване
на
храната.
Участие
на
представители
на
настоятелствата във всички конкурсни комисии.
Със Заповед на кмета са делегирани правомощия на директорите за
отдаване под наем на училищни земи и сгради. Системата на делегирани
бюджети на общинските училища функционира нормално и училищата

имат финансова стабилност, което се отразява на работата им.
Успешно е и управлението на финансовото състояние на учебните
заведения от страна на директорите. Предоставени са правомощия на
директорите на училища за отдаване под наем на училищни земи с цел
увеличаване собствените приходи на училищата и самостоятелна
издръжка. Директорите получават безплатни консултантски услуги за
ремонтни дейности от отдел УТ и от главния архитект на Общината.
За провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставки на храни
и др. от юриста на Общината.
8. Създаване на занимални за учениците. През тази година работи
занималня „Занимания по интереси” към МКБППМН в Информационноконсултативния кабинет , намиращ се в сградата на старото кино, ет.3,
гр.Мъглиж Занималнята е отворена всеки четвъртък от 12.30 до
15.00часа.Педагози работят с деца на възраст от 8 до 12години.
Занималнята предлага :
- Занимателни упражнения по български език и математика
- Занимания с тихи игри /шах, домино,пъзели/
- Рисуване,апликиране,моделиране,
От м.септември
се осъществяват безплатни
психологически
консултации на деца и родители всеки вторник от 13.30 до 16.30 ч
Тематичен план на дейностите :
1. Празници и традиции в родния край .
2. Здравно образование.
3. Безопасност у дома. Безопасност на улицата.
4. Права и задължения-аз ги имам,имаш ги и ти,имаме ги всички ние.
5. В училище без насилие.Как да се справя с агресията?
ІV. ЗА ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ

1. Осигуряване на високоспециализирана дейност по отношение
лечението на сърдечно-съдови заболявания.
В град Мъглиж функционира Дневен център за възрастни хора
„Зорница”от 2008г. В началото на месец ноември 2011 г.
потребителите бяха двама,а към момента са 38.През изтеклата година
дневния център се превърна в любимо място за срещи и отпразнуване
на лични, религиозни и други празници на 38 потребителя от град
Мъглиж. В месечната програма на центъра се включват провеждане
на здравни беседи, излети и екскурзии в общината и извън нея.
Организиран бе безплатен преглед на слуха на потребителите на
услугата. С голям интерес от страна на потребителите премина
проведения психотренинг, който обхвана следните четири модула : „
Стрес”, „Позитивно мислене”, „Моя живот”и „ Любими и нелюбими
неща”.

През месец юни в село Ягода бе открита новата сграда на Домашен
социален патронаж.Сградата бе ремонтирана и оборудвана съгласно
всички нормативни и хигиенни изисквания със средства от общинския
бюджет. Домашен социален патронаж обслужва средно около 104
потребителя от община Мъглиж.
2.Общинска програма за детско здравеопазване – съдействие на
общината за възстановяване на длъжностите училищен лекар,
стоматолог
и
психолог.
Провеждане
на
ежегодни
профилактични прегледи
и
превенция
на
зависимости
от
наркотици, алкохол, тютюнопушене и др.
Във всички училища и детски заведения в община Мъглиж функционират
здравните кабинети. Община Мъглиж е оборудвала всички спешни
шкафове
с лекарства за оказване на първа помощ, съгласно
нормативните изисквания. Училищните лекари оказват здравна помощ
на нуждаещите се и извършват наблюдение на здравния статус на
децата и учениците.
Периодично провеждат информационни кампании за популяризиране на:
• здравословен начин на живот сред младите хора;
• здравословно и балансирано хранене ;
• превенция от зависимости от алкохол, цигари и наркотици;
o
Предстои въвеждане на единно меню в детските градини на
общината, с което се цели постигне здравословно и балансирано хранене
на децата.
o
В помощ на детските градини и училища е назначения психолог
към МКБППМН.
3.Общинска подкрепа на информационни кампании за намаляване
риска от заболявания чрез профилактика и редовни прегледи за
ранна диагностика и лечение.
o ; Община Мъглиж
се включи активно в изпълнение на
Националната кампания за имунизация на 12 годишните
девойки срещу рак на маточната шийка.
o В община Мъглиж се провеждат превантивни и
информационни мероприятия за предпазване от грип и други
епидемии;
4.Отнемане на лицензии от заведения и търговски обекти,
предлагащи алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни.
Не е извършвано към момента тъй като не са установени нарушения.
5.Мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета
съвместно с граждански природозащитни организации.

На 29.03.2012 г.по предложение на Кмета на Общината, Общински съвет
гр. Мъглиж прие Наредба за административна регистрация на кучета на
територията на Община Мъглиж. С наредбата бяха регламентирани
реда и начина за регистрация на домашни кучета, реда и начина на
стопанисване на кучетата, задължения на общината, контрола за
изпълнение на изискванията по наредбата, както и санкции които да се
налагат на нарушителите за неизпълнение на нормативния документ.
На 29.03.2012 г. Общински съвет гр. Мъглиж актуализира програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Мъглиж
за периода 2011-2014 г. Все още не е започнало изграждането на временен
приют за настаняване на безстопанствените кучета, поради липса на
средства.
Сключен е договор с фирма за намаляване на популацията на бездомните
кучета на 01.06.2012 г. Предмет на договора е залавяне, транспортиране
и контрол на здравното състояние на животните, кастрация и
последващо реанимиране на животните в мобилната операционна и
връщането им по места на територията на Община Мъглиж.
До момента са уловени 19 броя кучета от с. Ягода. Поради липса на
достатъчно средства все още не са уловени всички безстопанствени
кучета на територията на Община Мъглиж, които са над 50.
6.Кампании за повишаване здравната култура на населението,
съвместно с държавни, общински и неправителствени организации.
През изтеклата година се проведоха информационни кампании за
популяризиране на:
-здравословен начин на живот сред младите хора;
-здравословно и балансирано хранене ;
-превенция от зависимости от алкохол, цигари и наркотици;
V. ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Максимално
използване
възможностите
на
структурни фондове чрез оперативните програми.

Европейските

1.В момента Община Мъглиж изпълнява:
А)Нов избор- развитие и реализация по ОП Развитие на човешките
ресурси за работници- пътно строителство и озеленители. Община
Мъглиж стартира проект “ Нов избор- развитие и реализация” по ОП “
Развитие на човешките ресурси” за работници по озеленяването и
работници пътно строителство със седемдесет и пет трайно
безработни, с ниска образователна квалификация, без професионални
умения и с малък, или без трудов стаж. В проекта е включен обучителен

модул, разделен на теоретична и практическа част. Обучението се
проведе в ПГСС “ Гео Милев” от обучаваща фирма. Преподавателите,
от които двама от община Мъглиж, са инженери агрономи с тесни
специалности

в

областта

на

цветарството,

озеленяването,

дендрологията и други. Седемдесетте и пет души от град Мъглиж, село
Ягода, село Тулово, село Ветрен, село Дъбово, село Зимница и село Юлиево
бяха мотивирани и подготвени в сферата на озеленяването и пътното
строителство.

Хората

получиха

трайни

умения,

повишиха

самочувствието си, повярваха в своите възможности и приложиха на
практика наученото в град Мъглиж. След успешното им завършване,
хората получиха европейски свидетелства за завършения курс. Сключиха
договор с общината, като работници по озеленяването и работници
пътно строителство за дванадесет месеца с 380лв. работна заплата.
Експертите по проекта заложиха обекти за изпълнение, които през
работната година трябва да бъдат обработени, озеленени или
поддържани от работниците. Вече уверено можем да посочим като
тяхно дело новоозеленените кътчета в града. Градинките пред сградата
на община Мъглиж, градинката пред Автогара Мъглиж, новосъздадената
цветна градина пред църквата Св. Димитър, са само част от
заложените обекти, които ще направят града ни привлекателно място
за жителите и гостите на града.
С тази програма не само дадохме работа на хората, но им дадохме ясен
сигнал, че общината е насочила усилията си към намаляване на
безработицата с предимство на хора, които са изпаднали от
образователната система и на практика са най-уязвимата група в
общината.
Б)Община Мъглиж кандидатства и изпълнява: Нов избор- развитие и
реализация по ОП Развитие на човешките ресурси за Спасители при

бедствия, аварии и катастрофи. През месец август 2012г. община
Мъглиж успешно стартира проекта
“ Нов избор- развитие и реализация” по ОП “ Развитие на човешките
ресурси „ за спасители при бедствия, аварии и катастрофи. 26 човека от
общината- град Мъглиж, село Ягода, село Тулово, село Юлиево, село
Зимница и село Дъбово. С оглед на специфичните климатични условия в
общината решихме за наложително да обучим хора, които да са в помощ
при евентуални бедствия, които да превантират възможните аварии и
катастрофи в общината. В община Мъглиж съществува опасност за
радиоактивно замърсяване „М”, при което се налагат ограничителни
мерки за защита. При промишлени аварии с отделяне на силно токсични
вещества. Такива промишлени аварии могат да възникнат в заводите на
„Арсенал” АД, и

ТЕЦ Марица Изток- 3, които са в непосредствена

близост до община Мъглиж и могат да са заплаха за живота и здравето
на хората. През територията на община Мъглиж преминават
транспортни средства, някои от които превозват силно отровни
вещества. При участието им в пътно транспортно произшествие се
създават условия за замърсяване на околната среда и заплаха за живота
и здравето на населението.
Пожарите през лятото и есента създават опасност от унищожаване
на селскостопанска продукция, на горски фонд, фауна

и

флора, на

сградния фонд.
При засушаване, градушки, гръмотевици и бури се нанасят значителни
щети на земеделските производители, сградния фонд и др.
При снежни бури и снегонавявания, които предизвикват прекъсване на
пътни връзки, създава се затруднено движение в пътните участъци със
съществено значение на населението и за националното стопанство.
Именно тук ще е решаващата помощ на обучените кадри в помощ при
природни и други бедствия.

Също така спасителите при бедствия, аварии и катастрофи ще
подпомагат дейността на мл. специалист „ОМП, защита на населението
и сигурност на информацията”.
Двадесет и шестте души, преминават обучителния модул и успешно
завършилите ще вземат свидетелства с европейски стикери като
спасители при бедствия, аварии и катастрофи. По време на обучението
им се научиха как да дават първа помощ на пострадали, способи и
начини за гасене на пожари, действия при спасяване на хора при пожар,
способи и техники за оказване помощ на давещи се, използване на
помощни средства за спасяване. След като получат свидетелствата си,
спасителите ще сключат договор за девет месечна заетост и ще
получават месечна заплата в размер на 380лв. След като започнат
работа по специалността си ще се следи за нейното извършване
отговорно и прецизно имайки предвид важността на естеството на
работата.

2.Община Мъглиж кандидатства и изпълнява: ОП Развитие на
човешките ресурси- Подкрепа за заетост
В проект “ Нов избор- развитие и реализация” по ОП “ Развитие на
човешките ресурси Подкрепа за заетост, работа ще започнат хора с
ниска образователна и професионална квалификация. От град Мъглиж ще
започнат работа като строители и поддръжка на сгради, работници
пътно строителство и работници по озеленяването. В програмата ще
бъдат включени тридесет човека от град Мъглиж и пет от село Зимница.
Предстоят поетапно включване на хора от всички села в община Мъглиж
по програмата. Работниците ще бъдат назначени на 380лв работна
заплата за 9 месеца. В проекта са предвидени наставници, които ще
бъдат от общинска администрация - те ще координират работата на
назначените, ще изготвят план за работата им, ще проверяват

извършването и качеството и, ще изготвят отчети за дейността. В края
на обучението наетите лица ще повишат мотивацията си за работа на
конкретното работно място, ще са придобили умения за работа в екипа и
за управление на работното време. Експертите, които ще работят по
проекта предварително са задали обектите за работа в общината, което
означава, че заедно с работниците от програмата за озеленители и
работници пътно строителство ще обхванат възлови части на
общината, които се нуждаят от облагородяване и поддръжка.
Средствата за озеленяване и ремонт на набелязаните обекти, както и
работните им инструменти се осигуряват с общински средства.

3. Община Мъглиж кандидатства и изпълнява :ОП Развитие на
човешките ресурси- Помощ в дома.
Създаване на Звено за услуга в домашна среда към Домашен социален
патронаж – Мъглиж за предоставяне на социални услуги по нов
механизъм,

за гъвкаво почасово предоставяне на услуги в дома на

потребителите –за лична помощ и за помощ при комунално битови
дейности.Целите

са:

осигуряване

на

качество

на

социалните

услуги,създаване на работни места в сектора на социалната икономика
на безработни лица,увеличаване на предоставяните социални услуги,
ограничаване настаняването в специализирани институции, достойни дни
на лицата в нужда.
Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия
за ранно пенсиониране имат шансове при тази програма.
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване имат възможност да получат компетентна помощ.

Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъде постигната и неговата
основна цел да подобри начина на живот на хора от уязвимите групи и
техните

семейства.

На

лицата,

ползващи

услугата,

ще

бъде

предоставена възможност да се интегрират по – успешно в социалния
живот на община Мъглиж. В този смисъл, осигурявайки социалното
включване на потребителите, проектът допринася за постигането на
стратегическата цел на оперативната програма. Ангажирайки лица за
изпълнение на проекта и провеждайки обучения с оглед повишаването на
тяхната компетентност, проектът допринася за реализирането на
специфичната цел на оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, насочена към повишаването на предлагането на труд и
качеството на работната сила.
Приоритетна ос 5 на ОП РЧР подкрепя специфичната цел на
оперативната програма „Повече капитал, партньорства и мрежи за
развитие на социалната икономика”. Настоящият проект изпълнява
дейности в рамките на основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на
социалната икономика” като разширява формите на налични социални
услуги в района. Подпомагайки представители на уязвимите групи в
тяхното ежедневие, проектът създава устойчив модел за осигуряване на
достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които
са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от
социална изолация, утвърждава децентрализиран модел за предоставяне
на услуги в домашна среда на територията на община Мъглиж,
Изпълнява:Почистване на междублоково пространство, облагородяване
и изграждане на зона за отдих на жителите на град Мъглиж по
ПУДООС
Изпълнява:Фонд „ Козлодуй” Енергийна ефективност ОДЗ „ Камбанка”
и ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

Изпълнява:ОП „ Регионално развитие 2007-2013г.” –„ Долината на
розите и тракийските царе” подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите.
4.Поректи по които кандидатства Общината са:
Кандидатства: Регионална програма за заетост и обучение. Назначават
се хора, които поддържат гробищните паркове в град Мъглиж
Основната цел на програмата е повишаване на заетостта на хората от
град Мъглиж

и намаляване на безработицата. С реализирането на

програмата ще се създаде предпоставка за подобряване на качеството
на живот на хората, като от една страна се подобрява тяхното
материалното състояние, а от друга страна чрез тяхната дейност ще
се подобри инфраструктурата на населеното място.
На територията на град Мъглиж съществуват два гробищни парка.
За да отговарят на нормативните и етични изисквания е необходима
поддръжка, както на алеите, така и на оградите на гробищните паркове.
Община Мъглиж разполага с ограничен финансов и човешки ресурс, което
е причина за не доброто поддържане на двата гробищни парка.
С реализиране на настоящата програма се предвиждат извършването
на следните дейности : косене на треви, изсичане на храсти и дървета,
почистване от отпадъци, строителни материали, изсъхнали треви и
храсти. Период за изпълнение на програмата от 01.03.2013 г. до
31.08.2013 г. с продължителност 6 месеца.
Длъжността на наетите по програмата лица ще е

работник

озеленяване.

Кандидатства:Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони. Превантивни дейности:
“Превенция на горите в Мъглиж от пожари”

Кандидатства:Мярка „ Обновяване и развитие на населените места” от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за
ремонт на покриви, подмяна на дограма и топлоизолация на читалищните
сгради на територията на Община Мъглиж/ с. Тулово, с. Ягода, с.
Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с.Юлиево;/
Кандидатства:ПРСР 2007-2013г., мярка 321 Основни услуги за
населението и икономиката на селските райони”- Реконструкция и
рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглижреконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, общ.
Мъглиж. Реконструкция на общински път SZR 1086/- село Радунци- ж.п
гара Радунци, общ. Мъглиж
Кандидатства:ПРСР 2007-2013г., мярка 321 Основни услуги за
населението и икономиката на селските райони”- Създаване ,
реконструкция и модернизация на спортните центрове в община Мъглиж
Кандидатства: Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Мъглиж”Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа
на сектор „Рибарство“;
Организиране на периодични форуми за обучение и информация на
всички заинтересовани граждани по програмите и проектите на ЕС.
Областният информационен център Стара Загора съвместно с
Община Мъглиж организираха три информационни срещи на тема
„Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност“ Екипът
на ОИЦ – Стара Загора представи актуални схеми по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013
кандидатстване.

На

тези

срещи

бяха

г. и

възможностите за

поканени

и

присъстваха

представители на земеделските производители,животновъди и др.
бизнесмени от Общината.На срещата през м.юни присъстваха и дадоха
разяснения по Оперативни програми и специалисти от Министерството
на земеделието.

5.Използване на стратегическото географско разположение на
Община Мъглиж за развитие на икономическите, културните и
трансграничните отношения по линия на Евро региона.
През изминалата година се проведоха срещи с представители на
турски,гръцки и италиански общини и се обсъждаха въпроси свързани с
участието в общи проекти.
6.На Мъглиж са нужни контакти с успели общини от Германия,
Италия, Франция, Гърция, Полша, Русия и др. държави, с
цел побратимяване и прилагане на техния опит за успешно
управление и повишаване жизнения стандарт на населението.
След решение на ОС Община Мъглиж членува в Европейската харта на
малките общини „Peple meet people”.
Младежи от общинска администрация посетиха Ибанести, Румъния
проведоха дискусии с участниците, на които се обсъдиха належащи
проблеми на общините и възможностите за тяхното решение.
През месец март и месец октомври Ръководството (Кмет и заместник
кметове)на Община Мъглиж присъстваха на срещи на селските общини в
Унгария и Португалия.
Създаде се добро междудържавно сътрудничество с Общини от
Италия,Гърция,Турция.
7.Създаване на
направления:

Дирекция,

която

да

подготвя

проекти

в

три

В Общината беше създадена Дирекция „Устойчиво развитие,
Хуманитарни дейности и Евроинтеграция” ,която работи успешно в три
направления:
• Общински и публично-частни предложения за финансиране;
• Консултиране и разработване на проекти за МСП;
• Реализиране на проекти в сферата на туризма и селското
стопанство,инфраструктурата,социалната политика и др.

VІ. ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА

И

1.Нова жилищна политика, насочена към крайно нуждаещите се –
предоставяне на общински терени или отстъпено право на строеж.

Обособени са нови 46 парцела в гр.Мъглиж за задоволяване на
жилищните нужди на крайнонуждаещите се, след учредяване на право на
строеж
2.Подобряване качеството на услугата „Домашен социален
патронаж”.
След направения ремонт на сградата на детска градина в с.Ягода,там
беше преместен Домашния социален патронаж от Мъглиж.Бяха
въведени нови балансирани менюта за здравословното хранене на
възрастните хора.Беше закупена нова съвременно оборудвана
техника,според изискванията на РЗИ.
3.Създаване на функционални условия в Клубовете на инвалидите,
слепите и глухите в Мъглиж, оборудване на кварталните и
селски клубове на пенсионерите.
През 2012 г. за по добра и спокойна атмосфера на възрастните хора се
създадоха отлични условия и бяха оборудвани всички клубове на
пенсионерите на територията на Община Мъглиж.Там на доброволни
начала членуват пенсионерите и хората с неравностойно положение в 8
клуба с 650 членове. Всички те взимат активно участие в мероприятията
и дейности свързани с културното наследство и традиции, за което
говори и участието им в много форуми и фестивали – печелейки
престижни награди. “ Да обърнем по – голямо внимание на възрастните
около нас, по – често да им се усмихваме и питаме дали имат нужда от
нещо.” Под това мото премина и 1 октомври 2012 г.– международен ден
на възрастните хора, цяла Европа. Тържествено беше отбелязан този
празник във всички населени места с програма от самите пенсионерски
клубове, от детските градини и основни училища.Пенсионерите получиха
поздравителни адреси и подаръци от ръководството на Община Мъглиж.
Община Мъглиж се грижи за отоплението през студените зимни дни.
Осветлението и водата се заплащат от предвидените общински
средства.
Извършени са частични ремонти през 2012 г. на помещенията на
пенсионерските клубове,според възможностите на бюджета на
Общината.
През 2012 г. беше въведена за пръв път Наредба за организацията,
финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията
на Община Мъглиж. Това е първата законова наредба, която беше
приета от Общински съвет Мъглиж и беше одобрена от Областна
администрация гр. Стара Загора.
Община Мъглиж координира и насърчава дейността и мероприятията
на клубовете като ги подпомага със средства и превоз.
Внимание към проблемите на старите хора и грижи за тяхното
пълноценно интегриране в обществото – това е приоритет в социалната
политика на Община Мъглиж.

VIІ. ЗА КУЛТУРАТА И ХОРАТА, КОИТО ДАРЯВАТ КРАСОТА

Община Мъглиж работи по Културния календар на Общината и по
Общинската програма за читалищната дейност в Общината. С Решение
№ 451 от 21.02.2011 г. на ОбС- гр. Мъглиж е приета Програма за
развитие на читалищната дейност на територията на Община Мъглиж
за 2012 г. Някои от мероприятията, заложени в нея са финансирани от
общинския бюджет.
Създаване на Обществен съвет с участието на представители от
всички културни организации.Предстои обособяването му след
приключването на периода на номинации.
Качествено нов начин за провеждане на традиционните
празници в общината.
Отпуснати са 700 лв. за общинския фестивал „Смехът носи здраве и
щастие” на Пенсионерските клубове, който се провежда всяка година на
1 април в с. Юлиево.
- Отпуснати са 4 500 лв. за Коледното тържество на Общината - със
запалване на коледната елха, коледния базар, тържествена заря и
програма.
- Отпуснати са 2 500 лв. за Първия общински фестивал на виното,
проведен на 14 февруари – Трифон Зарезан. Организиран и Конкурс за найдобро червено и бяло домашно вино с осигурени награди.
- Тържествено е отбелязан националния празник на България – 3-ти март
с тържествена заря и програма.
- Отпуснати са 4 000 лв. за ромския празник – 8 април, с които средства
са организирани културно-масови мероприятия в ромските квартали на
територията на общината.
- Успешно се реализираха и инициативите, посветени на празниците на
гр. Мъглиж- Цветница и селищата на Общината.
Традиция е честването на национални, официални празници и празници от
християнския календар.
Ремонт на всички религиозни храмове в общината – манастири, църкви,
джамии и др.Предстои кандидатстване по проекти.
Определяне ролята и мисията на читалищата в общината – значение
за местната общност, доверие и предлагане на традиционни и нови
дейности за всички граждани.
С Решение № 21 от 22.12.2011 г. на ОбС – гр. Мъглиж са дофинансирани
всички читалища на територията на общината за организирането на
Коледните празници с 3 000 лв., които са разпределени пропорционално
между тях.
От общинския бюджет на Общината от перо „Култура” през 2012 г. се
осигуряваха финансови средства за организирането, провеждането и
участието на читалищата в общински, регионални и национални

фестивали и др Ремонт и саниране на читалищата по програми за
енергийна ефективност.
Организиране на информационни центрове,компютърни кътове и помощ
за библиотеките. Провеждане на синхронни срещи по инициатива на
общината във всяко населено място между институциите на
територията на населеното място и читалището.
Развитие на библиотечните фондове и популяризиране ролята на
библиотеките в общината – читалищни и училищни, с цел връщане
интереса на децата и младежите към четенето на всякаква
литература.
Общината се включи в инициативата „Глобални библиотеки”, етап 2010
г. „Глоб@лни библиотеки - България" целяща да улесни достъпа до
информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за
общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Библиотеките
на читалищата в гр. Мъглиж и с. Дъбово като глобални библиотеки
получиха необходимото обзавеждане от Общината, залегнало в
подписаното споразумение Участие в проекти.с.Дъбово-спечелен проект
по чл.72 за допълваща субсидия на библиотеката.” СЕМИНАРНА
СНИМКА” на всички библиотеки на територията на общината.Общи
инициативи с окр.библиотека „Захари Княжевски” и читалище
„Родина”-Стара Загора.
Иницииране на „Лятно училище за изявени таланти”, където да се
канят известни имена от различните изкуствата, в частност и такива,
родом от Мъглиж, за да се даде възможност за изява и
допълнително обучение на талантливите деца от общината.
Провеждане на „Лятна занималня” през месец юни в залата на Старото
кино в гр.Мъглиж, Педагози работят с деца на възраст от 8 до 14
години. дейности по избор :
- Занимателни упражнения по български език и математика;
- Занимания с тихи игри /шах, домино, пъзели/;
- Рисуване, апликиране, моделиране.
Ново обгрижване и опазване на Паметниците на културата в
общината, които са пряк израз на почит и уважение към паметта на
ярките личности и към историята ни.
Бяха ремонтирани паметниците в гр. Мъглиж и с. Тулово. Средствата
от 5 000 са отпуснати от Министерството на културата.
Търсим нови проекти за църквата „Св.Димитър”в Мъглиж и банята в
Ягода които са паметници на културата.

VIIІ. ЗА СПОРТА, ТУРИЗМА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ

Общината кандидатства по ПРСР 2007-2013г., мярка 321 Основни услуги
за населението и икономиката на селските райони”- Създаване ,
реконструкция и модернизация на спортните центрове в община Мъглиж
Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт. Преустройство
на съществуваща спортна зала, изграждане на обслужваща сграда,
футболно игрище, игрище за волейбол, тенис корт, трибуни, открит
паркинг и ограда в селата Тулово, Ягода и гр. Мъглиж
Насърчаване на децата и младежите към спорт, активен отдих и
туризъм.
Организирани са от училищата мероприятия за спорт, активен отдих и
туризъм.
Поддържане и обновяване на местата за отдих -кварталните градинки,
детските площадки и парковете чрез кандидатстване на Общината по
различни Национални програми и по програми финансирани от ЕС и
осигуряване на озеленители и чистачи-хигиенисти.
70 обучени работници пътно строителство и работници озеленяване
облагородяват местата за отдих, паркове и градинки на територията на
Община Мъглиж по проект Нов избор- развитие и реализация по ОП
Развитие на човешките ресурси
Проведен беше Общински турнир по футбол за младежи през май
месец.На 11.11.2012 год. се проведе Общински футболен турнир по
случай Една година управление на Кмета.
Разработване на стратегия за развитие на туризма в общината и със
съседните общини и области.
Набор от идеи,формиране на механизми ,
Синхронизационни практики и подходи към другите общини. Изпълнение
на проект по ОП „ Регионално развитие 2007-2012г.” – „Долината на
розите и тракийските царе” Общината кандидатства и спечели
проекта заедно с общините: Казанлък,Павел баня,Сопот и Карлово.
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите.
Използване
възможностите
на
европейските
програми
за
повишаване качеството на туристическата инфраструктура.
Изпълнение на проект по ОП „ Регионално развитие 2007-2012г.” –
„Долината на розите и тракийските царе”
Мотивиране на фирми от туристическия бранш за изграждане на
хотели, ресторанти и съпътстващи услуги.

На територията на Община Мъглиж от началото на 2012 г. до момента
са категоризирани две Къщи за гости в с.Селце с категория една и две
звезди с обща леглова база 58 легла.
До края на 2012г. предстои категоризиране на Къща за гости в.Борущица
с леглова база 10 легла
Създаване на еко пътеки и места за отдих и почивка в Стара планина и
Средна гора.Открита е процедура
на изготвяне на цялостен планпрограма за еко-отдих и почивка.
ІХ. ЗА СЕЛСКО - СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Провеждане на периодични разяснителни кампании за условията и
мерките на Националния план за развитие на земеделието и селските
райони (2007 – 2013 г.) Областният информационен център Стара
Загора съвместно с Община Мъглиж организираха три информационни
срещи на тема „Европейски средства в помощ на бизнеса и местната
общност“ Екипът на ОИЦ – Стара Загора представи актуални схеми по
ОП

„Развитие

на

човешките

ресурси“

по

ОП

„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и
възможностите за кандидатстване. На тези срещи бяха поканени и
присъстваха

представители

на

земеделските

производители,животновъди и др.бизнесмени от Общината.На срещата
през м.юни присъстваха и дадоха разяснения по Оперативни програми и
специалисти от Министерството на земеделието.
Започване на дейността на „Местна инициативна група – МИГ Мъглиж”
На 26.04.2012 г.получихме Уведомително писмо от
Заместникминистъра на земеделието и горите с входящ №41-04-10 с което ни
уведомиха,че подаденото от Сдружение „МИГ МЪГЛИЖ” заявление с №
41-04-10 от 7.11.2011г. не е одобрено за финансиране.Заявлението се
отхвърля на основание чл.19,ал.2 от Наредба№ 23 от 18.12.2009 г.поради
недостатъчен бюджет,определен за конкретния период за прием.
Решението на Министерството на земеделието и храните е обжалвано и
е насрочено дело в Административен съд София на 12.12.2012 г.
Съдействие
от
Общинска
администрация
за
пустеещи земеделски земи и подготовка на проекти.

отдаване

на

Подготвена е мярка 223-Залесяване на изоставени ниви.
Сключени са договори със земеделски производители по чл.24 а ал.6 от
ЗСПЗЗ.

X. ЗА ХАРМОНИЯ С ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ

В кампанията “Да изчистим България за един ден” през месец май 2012 г.
която се проведе под ръководството на Общинска администрация се
събраха около 61 т.отпадъци от жители и служители на общината.В
кампанията се включиха активно и ученици от ПГСС “Гео Милев”
Мъглиж, ОУ “ Христо Ботев”и другите учебни заведения от Общината.
Почистване на речните корита от нерегламентирани сметища, наноси,
тревна и дървесна растителност, с цел недопускане на
наводнения.
Хората работещи по временната заетост към общината поддържат и
почистват замърсените речни корита и площите около тях .
Два пъти годишно се извършва проверка на речните корита.
Обучените 25 човека по проект Нов -избор развитие и реализация за
Спасители при бедствия, аварии и катастрофи почистват речните
корита с цел превенция и недопускане на наводнения.
Почистване на вадите в районите на Общината, където има такива и
привеждането им в състояние подходящо за използването им
по
предназначение. Разработване на проект по Евро програми за тяхното
използване при отводняване на уличната мрежа.
Хората работещи по временната заетост към общината
поддържат и почистват вадите. Национална програма „От
социални помощи към осигуряване на заетост” назначени лица
за 2012г са 20броя. Проекта е с период 01.04. 2012г до 31.10.2012г.
Назначените лица са безработни лица които са на месечно
подпомага и лица които са дълготрайно безработни регистрирани
в бюрото по труда. Дейностите по които са включени: ремонт и
полагане на тротоарни плочки на стойност 46 000лв. в
населените места – гр.Мъглиж, село Ветрен, село Дъбово, село
Юлиево, село Шаново, село Ягода, почистване на канали за
отводняване минаващи през населените места-гр.Мъглиж, село
Тулово, село Зимница. село ветрен, село Юлиево, село Ягода, село
Тулово.
От 01.01.2012г до 31.03.2012г са назначени работници сезонни 20бр. които спомагат при извършване на аварийно спасителни
дейности през зимния период. При обилни снеговалежи за

почистване на сняг и лед по улици, тротоари и сгради а при липса
на сняг ангажирани в други дейности. Населените места са –
гр.Мъглиж, село Дъбово, село Зимница, село Ветрен, село Юлиево,
село Ягода, село Тулово.
Регионална програма за заетост „Поддържане на гробищните
паркове в Община Мъглиж”. Назначени 12 лица и са за период
01.04.2012г до 30.09.2012г. Длъжността е общ работник почистване от плевели и ниско растяща дървесна растителност,
тесане на силно замърсени затревени пътеки и алеи, косене на
свободни тревни площи и ремонт на съществуващи огради в
населените места-гр.Мъглиж, село Тулово, село Ветрен, село
Дъбово, село Ягода, село Юлиево, село Зимница.
Общината продължава изпълнението на Програма за полагане на
14 дни обществено полезен труд от хора обект на месечно
социално подпомагане. Тя се реализира съвместно с Дирекция
„Социално подпомагане” Мъглиж. По програмата в град Мъглиж
са работили средно по 40души/седмично. Работи се главно по
хигиенизиране и благоустрояване на обществени площи и терени.
Управление на отпадъците:
Ежемесечно се предоставят на еколога протоколи от извършената
работа, както и кантарни бележки от депото, за реално извозени
отпадъци. Всеки протокол се подписва от кмета на населеното място
или упълномощено от кмета на Община Мъглиж лице.
На 26.07.2012 г. се подписа договор с фирма спечелила
обществена поръчка за доставка и продажба на 85 броя контейнери за
твърди битови отпадъци тип “ Бобър” с вместимост 1100 л.. На първи
август 2012 г. беше реализирана първата доставка от 33 броя
контейнери, а на 29 септември беше втората доставка от 55 броя
контейнери.
Контейнерите са разпределени по следния начин по населените места в
Община Мъглиж:
- гр. Мъглиж – 14 броя
- с. Тулово – 10 броя
- с. Ветрен – 8 броя
- с. Дъбово – 11 броя
- с. Шаново – 3 броя
- с. Юлиево – 10 броя
- с. Зимница – 12 броя
- с. Ягода – 15 броя
- с. Селце – 2 броя

Контейнерите са надписани с надпис “ Община Мъглиж ; Не пали!” и
номериране с цел контрол на сметоизвозване и предотвратяване на
кражби.
Кметове по населени места, както и служители упълномощени от
кмета на Община Мъглиж упражняват контрол по изпълнение на
изискванията на Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Мъглиж, за да се предотвратява
безконтролното изхвърляне на отпадъци извън разрешените за това
места.
С увеличаване на броя съдове се очаква да намалее и количеството
отпадъци изхвърлени извън тях.
На 07.05.2012 г. Община Мъглиж подписа договор с фирма спечелила
обществена поръчка за събиране на отпадъци от нерегламентирани
сметища, товарене, превоз и разтоварване на отпадъците, предаване за
обезвреждане на отпадъците и запръстяване. Договорът беше със срок
на действие 3 месеца.
В рамките на този период бяха почистени нерегламентираните сметища
на територията на следните населени места:
- гр. Мъглиж – ромска махала; източния край на града; до земеделска
кооперация “Хемус”; гробищен парк; на изхода на града, посока гр.
Казанлък
- с. Ветрен – Западната част на селото под гробищен парк; южната
част на селото – квартал “Изток”; източния край на селото до
селскостопанския двор;
- с. Дъбово – пътя Байрактар Бахча; “Харманите”
- с. Зимница – гробищен парк; ромска махала; по краищата на селото
- с. Шаново – югоизточния край на селото; западната част; около
училището; местността “Бакийчен кладенец”
- с. Юлиево – местността “Трапищата”; югоизточно, по поречието на р.
Тунджа; на входа на селото откъм с. Ягода; ромска махала
- с. Ягода – стария път за Стара Загора; по пътя за поделението; около
стадиона; по пътя за село Шаново
- с. Тулово – Западен край на селото; по поречието на р. Мъглижка; по
пътя за с. Юлиево
Изпълнителя извърши дейности по договора общо за сумата 60 000 лв. без
ДДС. За извършените дейности бяха съставени констативни протоколи
подписани съответно от кмета на населеното място и еколога на
общината.
На 31.10.2012 г. Общински съвет гр. Мъглиж, прие новата Наредба
за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж,

съгласно новият Закон за управление на отпадъците приет на 13.07.2012
г. Актуализирани са санкциите, които се налагат на нарушителите,
конкретизирани са правата и задълженията както на кмета на
Общината, така и на физическите и юридическите лица.
Реализиране на екологични проекти по програми на ЕС
През 2012 г. беше сключен договор за изграждане на регионален център за
управление на отпадъците по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. Община
Мъглиж е партньор по този проект съвместно с още 11 общини. По
проекта ще бъде изграден един регионален център – Стара Загора и 3
претоварни станции – Казанлък, Гурково и Гълъбово.
На 19.07.2012 г. Община Мъглиж подписа договор за безвъзмездна помощ
с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда за финансиране проект от Националната кампания “Чиста околна
среда” и под наименование “Обичам природата – и аз участвам”.
Съгласно договора проекта трябва да се реализира до 30.11.2012г.
Проектът на гр. Мъглиж е под наименованието “Почистване на
междублоково пространство, облагородяване и изграждане на зона за
отдих за жителите на гр. Мъглиж”. Проектът се изпълнява с доброволен
труд. Вече са положени новите плочки, бордюри, чешма. Озеленяването е
на заключителен етап. До 20.11.2012 г. ще бъдат оставени скамейките и
кошчетата. Това, което предстои е финалната проверка за реализиране
на проекта от контролните органи и окончателното плащане.
XI.

ЗА

СЪВРЕМЕННИ

АДМИНИСТРАТИВНИ

УСЛУГИ

Гъвкава и качествена администрация, предоставяща бързи и
компетентни услуги на гражданите.
Допълнително
обучение, квалификация и специализация на общинските служители.
В началото на месец юни стартира работа новия ЦИУГ на партерния
етаж в сградата на Общинска администрация.Постигнато бе
максимално улесняване на фирмите и гражданите при изготвяне на
исканите от тях услуги и/или документи.
До края на м.февруари 2012 г.( в нужния срок) бяха направени
индивидуалните заявки за участие на служителите от Общинска
администрация в обученията на Института по публична администрация
по програмите от Каталог ‘ 2012 г.Беше утвърден ПЛАНА ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИПА за 2012 г. от Кмета на Община
Мъглиж.

На 6.04.2012 г. получихме отговор с потвърждение за участие на
служителите от нашата администрация в годишния график на
обученията.
Годишният график беше разделен на две сесии: пролетна и есенна.
През пролетната сесия планирани курсове посетиха двама служители:
1.Валентин Димитров-Гл.експерт „Одит и стопански дейности”.Тема на
обучението беше „Одитна дейност на публичните финанси”.След
проведеното успешно обучение служителят получи Удостоверение №
37549 от 09.05.2012.от ИПА.Обучението беше проведено в рамките на
два дни.
2.Християна Минчева- секретар МКБППМН към Община Мъглиж и
експерт към МИГ община Мъглиж на тема „Разработване на проекти по
програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”След проведеното
успешно обучение служителят получи Удостоверение № 37210 от
5.04.2012 г. от ИПА.Обучението беще проведено в рамките на 4 дни.
През пролетно –лятната Обучителна сесия не можаха да отидат на
обучения: Деян Костов-гл.експерт „Екология” и Зорница Петрова –
Гл.юрисконсулт по уважителни причини.
През есенната обучителна сесия предстоят да преминат обучение
останалита служители включени в Плана за обучение.
Към планираните обучение е и обучението на вътрешни одитори на
системи за управление на качеството и околната среда,което се проведе
в Община Мъглиж в залата на Общинска администрация на 28 и
29.08.2012 г от „Балтов Консулт”ЕООД.
Обучението преминаха следните служители:
1. Кольо Цанеков –специалист „ОМП,ГЗ и СИ”
2. Радослав Запрянов –специалист ИТ
3. Ангелина Симова – гл.специалист „Личен състав”
4. Гергана Иванова – гл.експерт „Устройство на територията”
5. Елизабет Маденджиян - мл.експерт „Еколог”
6. Росица Тянова –гл.експерт „Бюджет и ТРЗ”
7. Милко Недков – гл.специалист „счетоводство”
8. Красимира Станкова – специалист „КАО”
9. Валентин Димитров – гл.експерт „Стопански дейности”
10.Анелия Василева-ВрИД Секретар
Служителите преминаха успешно курса,защитиха знанията си с
изпит под формата на тест и получиха Удостоверения за вътрешни
одитори на системи за управление на качеството и околната среда.
На основание заповед на Кмета на Община Мъглиж се проведе
планирано обучение от Служба Трудова медицина „ГЕО-КАМ” по

безопасност и здраве при работа на следните служители от Общинска
администрация:
Г-жа Калинка Гладичева за Дирекция „Административно обслужване
Бюджет и Финанси”.
Г-жа Симона Николова за Дирекция „Инвестиции, общинска
собственост и устройство на територията”.
Г-н Валентин Димитров
за Дирекция „Устойчиво развитие,
Хуманитарни дейности и Евроинтеграция”
1. Г-жа Тина Людмилова Янева за специалисти в кметствата на
населените места на община Мъглиж.
2. Г-н Николай Колев Колев за медицинските служители
3. Г-жа Татяна Трифонова Йовчева за домакин на клуб.
4. Г-жа Мария Мирчева за Домашен социален патронаж.
5. Г-жа Татяна Трифонова за Дневен център „Зорница”
6. Г-жа Бистра Великова за Работник озеленяване, домакин, огняр,
чистач, координатор ПК, пазач.
7. Г-н Кольо Цанеков за оператори сигурност
8. Г-жа Радостина Вълкова-Директор дирекция
Освен на планирани обучения,някои от служителите посетиха и
извънпланови обучения по покана от Обучаващи организации и по
преценка на Кмета на Общината,според възможностите на Общинския
бюджет.
Към извънплановите обучения са:
1.Зорница Петрова-гл.юрисконсулт Община Мъглиж посети
обучение на ТИЙМ ПРЕВЕНТ БЪЛГАРИЯ ООД и АКАДЕМИЯ
РЕСПОНСА ООД проведено на 27 и 28.03.2012 г на тема: Провеждане на
новите обществени поръчки в общините.За успешното обучение
служителят е получил Удостоверение.
2.Денислава Петрова-кмет на с.Юлиево посети обучението на
кметове в с.Гергини,общ.Габрово на тема:Нормативната регламентация
на правомощия,функции и задължения,организитан от НСОРБ на 31.05 и
1.06 2012 г.
3.Тина Янева- мл.експерт „Евроинтеграция” беше на обучение и
положи успешно изпит за вътрешен одитор на системи за управление на
качество проведено на 14.06.2012 г. от Балтов Консулт ЕООД
.Служителката успешно е положила изпит и има Удостоверение.
4.Анелия Василева-Секретар на Община Мъглиж е участвала
успешно в практическо обучение и проверка на знанията в модулно
обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи
за управление БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 19011:2011.Има

Удостоверение за Вътрешен одитор на Системата за управление на
качество ISO 9001 от АЛФА КУОЛИТИ..
Анелия Василева-Секретар е посетила обучение във връзка с
Реформата на системата за оценяване на изпълнението на служителите
в Държавната администрация.,организирано от КИТОВ ЦЕНТЪР..За
успешно участие в курса има Сертификат от 18.06.2012 г.
5.Красимира Станкова-специалист „КАО”,беше на обучителен
семинар на тема: Повишаване на професионалната компетентност
техническия секретар.Усъвършенстване на уменията за работа
информация и организиране на документация.Нови стандарти за
работа” от 13.09 до 15.09.2012 г.,организирано от БИЗНЕС
ЕДЮКЕЙШЪН КЛУБ ООД.Служителката има Удостоверение № 3540
от 15.09.2012 г.
6.Капка Бакалова-Директор Дирекция „АОБФ” и Росица Тяновагл.експерт „ Бюджет и ТРЗ” бяха на курс на 14.01.2012 г.организиран от
НСОРБ във връзка с планиране,организиране и управление на Бюджет
2012.
7.Даниела Петкова –старши счетоводител и Деляна Емануиловамладши счетоводител посетиха семинар за Годишно Счетоводно
Приключване 2012 г. на 5.01 2012,организирано от НСОРБ.
8. Капка Бакалова-Директор Дирекция „АОБФ” и Росица Тяновагл.експерт „Бюджет и ТРЗ” участваха в годишната среща на
финансистите,която се състоя юни 2012 г. и беше организирана от
НСОРБ.
За обученията през 2012 г.,до този момент са изразходвани около
4000 лева от Общинския бюджет.
За следващата година е необходимо да се предвидят в бюджета
повече средства за обучения,тъй като курсовете,семинарите и
обученията запознават служителите в детайли с новата нормативна
уредба.Получават нови знания,усвояват умения,които успешно прилагат
на практика и това повишава качеството на работа на служителите.
Незаменими при обученията са и срещите с колеги,и обмяната на
информация и опит с тях.
В момента Общината кандидатства по ОПАК „Административен
капацитет”
3.Създаване на Обществен съвет за широко гражданско участие в
управлението на Община Мъглиж.
Месец юни по инициатива на ТПП Казанлък и Кмета на Общината
беше
проведена
среща
на
представители
на
местния
бизнес,ръководството
на
общинска
администрация
и
ТПП
Казанлък.Представителите на бизнеса подписаха декларация с която
положиха основите за създаване на Обществен съвет.

XІІ.ОБЩЕСТВЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
ДВИЖЕНИЕ В ОБЩИНАТА

И

БЕЗОПАСНОСТТА

НА

Започна обновяване на хоризонталната и вертикалната пътна
сигнализация по общинските пътища на територията на Общината с
наличните средства. .Поставени са нови указателни табели в с. Шаново,
на изхода на гр. Мъглиж, в с. Тулово и подготвени за поставяне в с.
Юлиево. Бяха поставени нови пътни знаци ( Забранено за тежкотоварни
автомобили в посока към с. Тулово и Знак СТОП ) на детелената на
изхода на гр. Мъглиж, но за съжелени само след няколко месеца те бяха
откраднати.
Общественият транспорт на територията на община Мъглиж е в
отлично състояние. Има удобни автобуси за жителите на община
Мъглиж до гр.Стара Загора, гр.Казанлък и всички населени места на
територията на общината. От месец май 2012 г. за по добро обслужване
на гражданите има нов превозвач с фирма „АВТО КОМЕРС-05” ЕООД
от с.Ягода, община Мъглиж, по автобусна линия от областната
транспортна схема Стара Загора-Ягода-Тулово-Мъглиж квота на
община Мъглиж. По настояване и за по удобно пътуване по направление
Стара Загора-Ягода-Тулово-Мъглиж постъпиха искания до кмета на
община Мъглиж от учители, ученици, и работещи граждани от други
населени места за промяна на началните часове на тръгване от автогара
гр.Мъглиж и автогара гр.Стара Загора. След решението на Областната
комисия по транспорт от месец октомври 2012 г. бяха съгласувани и
утвърдени исканите промени на часовете на тръгване от автогара
гр.Мъглиж и автогара гр.Стара Загора от които хората и гражданите
останаха много доволни.

XІІІ.
ЗА
СИГУРНОСТТА
ГРАЖДАНИТЕ

И

СПОКОЙСТВИЕТО

НА

1. Постоянно взаимодействие между Общинска администрация,
полиция, охранителни фирми и НПО за опазване на обществения ред.
Гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите чрез
създаване на звено за сигурност към Общината и осигуряване на
работа на по-голямата част от населението в Общината.

Съвместна работа с органите на Министерството на вътрешните
работи и Общинска администрация за спазване на обществения ред на
територията на Община Мъглиж
2.Масови разяснителни кампании сред населението за
предотвратяване на пожари, наводнения, катастрофи, кражби и за
застраховане на имуществото.
Разпространени са информационни материали за опазване на горите от
пожари съвместно с ДГС гр. Мъглиж. Проведени са срещи съвместно с
представители на РС ПБЗН гр. Казанлък, кметове на населени места и
арендатори по населени места на територията на община Мъглиж.
3.Съдействие от Общинска администрация за по-ефективна
охрана на училища, детски градини, здравни заведения и
социални центрове.
4.Администриране охраната на полските имоти, горския фонд,
водоемите, водоснабдителни и напоителни съоръжения от Общинска
администрация, кметове и кметски наместници по селата.
5.Подобряване координацията между държавни, общински и
неправителствени институции при бедствия, аварии и катастрофи.
Подготвени 3 броя проекти придружени с всички необходими документи
и внесени в Междуведомствената комисия по възстановяване и
подпомагане към МС:
- За възстановяване на мост в с. Селце
За изграждане на подпорна стена по общински път с. Ветрен – с.
Сливито
- За възстановяване на подпорна стена в с. Сливито
Все още очакваме одобрение от МКВП към МС
6. Ефективни и трайни дейности при решаване проблема с
безстопанствените кучета на територията на Община Мъглиж.
На 29.03.2012 г. Общински съвет гр. Мъглиж прие Наредба за
административна регистрация на кучета на територията на
Община Мъглиж. С наредбата бяха регламентирани реда и начина
за регистрация на домашни кучета, реда и начина на стопанисване
на кучетата, задължения на общината, контрола за изпълнение на
изискванията по наредбата, както и санкции които да се налагат
на нарушителите за неизпълнение на нормативния документ.
На 29.03.2012 г. Общински съвет гр. Мъглиж актуализира програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община
Мъглиж за периода 2011-2014 г. Все още не е започнало
изграждането на временен приют за настаняване на
безстопанствените кучета, поради липса на средства.
Сключен е договор с фирма за намаляване на популацията на
бездомните кучета на 01.06.2012 г. Предмет на договора е залавяне,

транспортиране и контрол на здравното състояние на животните,
кастрация и последващо реанимиране на животните в мобилната
операционна и връщането им по места на територията на Община
Мъглиж.
До момента са уловени 19 броя кучета от с. Ягода. Поради липса на
достатъчно средства все още не са уловени всички безстопанствени
кучета на територията на Община Мъглиж, които са над 50.
В така направения отчет се опитахме да представим пред гражданите
на Общината по-голяма част от изпълнението на Програмата за
управление на Община Мъглиж 2011-2015 за периода 7.11.2011г-7.11.2012г
В самата програма са заложени по-дълги срокове за изпълнение ,защото
благоустрояването на една община,развитието на бизнес
структурата,здравеопазването,утвърждаването на Европейското
бъдеще на гражданите в Община Мъглиж,продължаване на традициите
в социалната политика,развитието на
спорта,културата,науката,участването по проекти,усвояването на пари
от Европейските фондове изисква по-дълъг период от време.
Надяваме се в следващия отчетен период да представим пред вас подобри резултати във всички области на живота в Община Мъглиж.
С Уважение
Господин Господинов
Кмет на Община Мъглиж

