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ПОКАНА 

За обществено обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализирането 

на инвестиционни проекти в полза на местната общност 

 

 На 12.06.2020 г. (петък) от 14,00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр. 

Мъглиж ще се проведе обществено обсъждане на намерението за  поемане на дългосрочен 

общински дълг във връзка с реализирането на следните инвестиционни проекти в полза на 

местната общност:  

1. Инвестиционен проект: "Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система 

на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж".  

- Предназначение на проекта: Създаване на енергийно независима сграда и намаляване 

на разхода за ел енергия.  

- Прогнозна стойност на дълга: 107 880 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

2. Инвестиционен проект: "Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на 

общинска администрация гр. Мъглиж ".  

- Предназначение на проекта: Изграждане на отоплителна система на общинската 

сграда като е предвидено изпълнението на проекта да съвпадне по време с 

изпълнението на спечеления проект за ремонт на общинската сграда от Държавен  

фонд Земеделие, както и обвързването на отоплителната система с хибридната 

фотоволтаична централа на покрива на общинската сграда  

- Прогнозна стойност на дълга: 314 400 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

3. Инвестиционен проект: "Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от 

„габиони” и ажурна част до 160 см от изток и запад на ул.”Гео Милев” по посока на гр. 

Мъглиж" с приблизителна дължина 450 м.  

- Предназначение на проекта: Намаляване на пътнотранспортния травматизъм чрез 

недопускане на излизането на уличното платно на безстопанствени животни (такива 

без ушна марка или чип и са нерегистрирани в съответната ветеринарномедицинска 

служба), подобряване на инфраструктурата и облагородяване на посочения участък. 

- Прогнозна стойност на дълга: 174 537 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 



 

 

4. Инвестиционен проект: "Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от 

„габиони” и ажурна част до 160 см по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж" с 

приблизителна дължина 800 м..  

- Предназначение на проекта: Намаляване на пътнотранспортния травматизъм чрез 

недопускане на излизането на пътното платно на безстопанствени животни (такива без 

ушна марка или чип и са нерегистрирани в съответната ветеринарно медицинска 

служба), подобряване на инфраструктурата и облагородяване на посочения участък, 

както и намаляване на снегонавяванията в квартал „Свобода“ гр. Мъглиж. 

- Прогнозна стойност на дълга: 310 080 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

5. Инвестиционен проект: "Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива 

на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж".  

- Предназначение на проекта: Създаване на енергийно независима сграда и намаляване 

на разхода за ел енергия. 

- Прогнозна стойност на дълга: 72000 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

6. Инвестиционен проект: "Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива 

на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж".  

- Предназначение на проекта: Създаване на енергийно независима сграда и намаляване 

на разхода за ел енергия. 

- Прогнозна стойност на дълга: 72000 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

7. Инвестиционен проект: "Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива 

на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево".  

- Предназначение на проекта: Създаване на енергийно независима сграда и намаляване 

на разхода за ел енергия. 

- Прогнозна стойност на дълга: 72000 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 
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8. Инвестиционен проект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – 

бански комплекс– Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална 

баня“ в УПИ – X – 1701 в кв. 2 на с. Ягода, община Мъглиж”.  

- Предназначение на проекта: Реставриране на култова сграда – паметник на културата 

от местно значение. Пълноценно използване на лечебните свойства на водата в с. 

Ягода. Създаване на предпоставка за генериране на финансов ресурс от страна на 

общинска администрация. 

- Прогнозна стойност на дълга: 2 132 138 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

9. Инвестиционен проект: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно 

отклонение на ул. „Преображение“ от о.т. 212 до о.т. 206, с. Дъбово”.  

- Предназначение на проекта: Ремонт на водопроводната мрежа и последващо 

възстановяване на уличната настилка, извършени в условията на форсмажор, 

вследствие на неблагоприятни метеорологични условия. 

- Прогнозна стойност на дълга: 250 998 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

10. Инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация  на ул. „Лев Попов“ от о.т. 475 

до о.т. 479, гр. Мъглиж”.  

- Предназначение на проекта: Неотложно възстановяване на уличното платно след 

аварийни ремонти на три броя водопроводи, извършени в условията на форсмажор, 

поради неблагоприятни метеорологични условия от екипите на В и К Стара Загора. 

Невъзстановяването на уличната настилка би довело до увреждане на подземните 

комуникации и поставянe под въпрос водоподаването на 1/3 от общинския център. 

- Прогнозна стойност на дълга: 238 017 лв. 

- Финансиране на проекта: Община Мъглиж ще кандидатства за финансиране през 

допустимите финансови институции в т. ч. Фонд на фондовете, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, 

банкови институции и др. 

- Обезпечение на проекта: собствени приходи на Община Мъглиж в т.ч. и годишната 

капиталова субсидия. 

 

 

Общинска администрация. 

Гр. Мъглиж 


