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                                                                                                                               УТВЪРДИЛ:............................. 

                                                                                                                                         ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 

                                                                                                                                         Кмет на Община Мъглиж 
 

Цели на администрацията за 2018 г. 
 

Наименование на администрацията: 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

           

              Настоящият документ е разработен в изпълнение на чл.33а от Закона за администрацията, като целите на 

Община Мъглиж за 2018 г. са формулирани в изпълнение на стратегическите цели и произтичат от следните 

стратегически документи: 

- Програми на правителството; 

- Стратегическите документи, които изпълнява Община Мъглиж; 

- Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 – 2020; 
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Цели за 2018 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

/месец през 

2018 г./ 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево 

състояние 

1. Приемане на 

балансиран бюджет 

за 2018 и създаване 

условията за 

неговото 

изпълнение 

Приемане на 

балансиран 

бюджет за 2018 

Годишен бюджет за 

2018 – приет с 

решение на 

Общински съвет 

Приемане ясни 

приоритети, 

антикризисни мерки, 

актуализация на 

вътрешно 

нормативната уредба, 

осигуряване на 

прозрачност 

М. 2 Финансово 

обезпечаване 

функциите на 

местната 

администрация 

Месечен и 

тримесечен 

отчет за 

изпълнение 

на бюджета 

Приет бюджет 

2018 

2. Ефективно и 

ефикасно 

разходване на 

бюджет 2018 

Ефективно и 

ефикасно 

разходване 

общинските 

средства 

Приетият от 

общински съвет 

бюджет за 2018 

Извършване на 

разходи в бюджетните 

дейности при 

спазване на СФУК и 

Закона за публичните 

финанси 

Постоянен Формиране на 

бюджетен 

излишък и 

недопускане на 

бюджетен 

дефицит 

Текущи 

отчети 

100 % 

изпълнение на 

собствените 

приходи по 

бюджет 2018 
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3. Повишаване 

събираемостта на 

просрочени 

вземания 

Повишена 

събираемост 

на текущи 

просрочени 

вземания 

План Дирекция 

 „ АОБФ” 

Съставяне, връчване и 

изпълнение на Актове 

за 

установяване на 

задължения, събиране 

на задължения по 

реда на ГПК 

Постоянен Събиране на 

всички 

просрочени 

вземания 

54591 

просрочени 

вземания 

0 лв. 

просрочени 

вземания 

4. Подобряване на 

водопроводната 

мрежа в 

населените места 

Реконструкция 

на 

водопроводнат

а мрежа на 

село Тулово, 

община 

Мъглиж 

Реконструкция 

на главен 

уличен 

водопровод с. 

Ягода 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

ПУДООС 

1. Реконструкция на 

част от 

водопроводната 

мрежа на село 

Тулово, община 

Мъглиж - II етап, 

Първи под етап. 

 

Реконструкция на 

главен уличен 

водопровод с. Ягода 

М. 04 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране от 

ПУДООС . 

2 бр. внесени 

проекта 

2 бр. одобрени 

и изпълнени 

проекти 

5. Подобряване на 

жизнената среда в 

населените места. 

Подобряване 

на жизнената 

среда в 

населените 

места на 

територията на 

Община 

Мъглиж и 

осигуряване на 

достъп до 

основни 

услуги за 

населението 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

 

ДФЗ 

1. Рехабилитация и 

реконструкция на 

общинската пътна 

мрежа в Община 

Мъглиж  

 

2. Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици и тротоари в 

Община Мъглиж, 

област Стара Загора 

с приблизителна 

дължина 2982 м. 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

2 бр. внесени 

проекта 

2 бр. одобрени 

и изпълнени 

проекти 

6. Аварийно 

възстановяване, 

укрепване и 

обезопасяване на 

обекти с висока 

Възстановяван

е, укрепване и 

обезопасяване 

на обекти с 

висока 

Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

1. Аварийно 

възстановяване, 

укрепване и 

обезопасяване на 

участъци от 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

2 бр. внесени 

проекти 
 2бр. 

одобрени и 

изпълнени 

проекти 
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обществена 

значимост на 

територията на 

Община Мъглиж 

обществена 

значимост 

Министерски съвет 

 

Общински път SZR 

1081 – с. Тулово – 

гр. Мъглиж – с. 

Селце, общ. 

Мъглиж 

 

Аварийно 

възстановяване и 

реконструкция на 

част от общински 

път SZR 3085-IV – 

с. Ветрен с. 

Сливито, общ. 

Мъглиж 

7. Подобряване 

сградния фонд на 

културни 

институции 

Ремонт и 

реконструкция 

на обекти на  

културната 

инфраструк- 

тура   

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

„Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020” 

Финансиране по 

алтернативни и 

други донорски 

финансови 

програми 

Държавна целева 

субсидия 

 

 

 Ремонт и 

реконструкция на 

НЧ „Пробуда -1869 

г.” – гр. Мъглиж 
 

 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

1 бр. внесен 

проект 

1 бр. одобрен 

и изпълнен 

проект 
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8. Запазване на 

учебните 

заведения и пълен 

обхват на 

учениците в тях 

Запазване и 

ресурсно 

осигуряване на 
образователната 

система 
 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

 

Програма за 

управление и 

развитие на община 

Мъглиж   

Подобряване на 

материалната база в  

 ОУ „Христо Ботев” 

- с. Ягода и  

НУ „Св. Паисий 

Хилендарски” – 

 с. Зимница . 

М. 12 Подновена 

материална база 

Оптимизирана 

училищна 

мрежа 

 Пълен 

обхват на 

учениците 
 

9. Запазване на 

детските 

заведения и пълен 

обхват на децата в 

тях 

Реконструкция/

ремонт/въвежда 

-не на мерки за 

енергийна 

ефективност. 

 

ПРСР, ОПРР,  

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г 

 

1.Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност на 

обект:ДГ„Детелина”

с. Дъбово 

 

2.Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност на 

обект: ДГ „Първи 

юни”, с. Ягода 

М. 12 Подобрена 

материално- 

техническа база 
 

Оптимизира

не работата в 

детските 

градини в 

общината 

Пълен обхват 

на децата 

10.Реконструиране 

на културни 

паметници от 

местно и 

национално 

Подобряване 

възможностите 

за развитие на 

туризма като 

се използват 

природните  

и исторически 

дадености 
 

 

 

ПРСР , 

 Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

 

1. Реконструкция на 

балнеокомплекса в  

с. Ягода, община 

Мъглиж. 

2. Ремонт, 

реставрация, 

подобряване на 

околното 

пространство и 

вертикална 

планировка на 

църква „Свети 

Димитър” и култово 

– религиозна сграда 

в УПИ I-288, кв. 30 

3. Ремонт, 

Постоянен 

 

Одобрени и 

реализирани  

проекти за 

финансиране 

3бр.внесени 

проекти 

3 бр. 

одобрени и 

изпълнени 

проекти 
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реставрация, 

подобряване на 

околното 

пространство и 

вертикална 

планировка на 

Девически манастир 

„Свети Николай 

Чудотворец” 

 

 

11. Подобряване 

на материално 

техническата база 

в областта на 

спорта. 

Оборудване и 

обзавеждане на 

спортна 

инфраструктура 

 

Насърчаване 

упражняването 

на активна 

спортна 

дейност от 

населението 

ПРСР , Общински 

план за развитие на 

Община Мъглиж за 

периода 

2014-2020 г., 

Собствени средства 

1. . Разширяване на 

фитнес залата в 

Спортен център 

Мъглиж 

 

2. Постигане на 

енергийна 

ефективност в 

Спортeн център -

Мъглиж чрез 

поставяне на 

фотоволтаици с 

мощност до 30 kW 

31.12.2018 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

2 бр. внесени 

проекти 

2 бр. 

одобрени и 

изпълнени 

проекти 

12 Проверки по 

Кметства и 

населените 

места,относно 

адм. обслужване 

на населението, 

КАО  

Анализ на 

административ-

ното 

обслужване 

По населени 

места в 

общината 

Проверки по 

Кметства по 

населените места, 

относно 

административното 

обслужване на 

населението, КАО 

според 

изискванията на 

АПК 

Повишаване 

качеството на 

обслужването в 

населени места. 

31.12.2018 Правилно и 

коректно 

издаване на 

удостоверения 

по гражданско 

състояние, 

работа в 

Деловодна 

система, работа 

с Актопис, 

прилагане на 

Възможност 

да се 

използва 

пълноценно 

електр. 

система за 

документо-

оборот, ЛБД 

„Население“, 

програма 

„Актопис“, 

 3 бр. 

извършени 

проверки 
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КАО. актовете по 

гражданско 

състояние за 

цялата 

община, с 

което да се 

облекчат 

ползвателите 

на услуги в 

населени 

места и да се 

осъществява 

по-пълен 

контрол 

върху 

работата в 

кметствата. 
Прекратяване 

на 

практиката 

от 

гражданите 

да се 

изискват 

документи, 

налични в 

кметствата. 
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13.Оптимизиране 

на 

административнит

е услуги чрез 

въвеждане на 

комплексно 

административно 

обслужване и 

прилагане на 

електронно 

управление. 

.Оптимизиране 

на 

администрати-

ните услуги  

- Общински план за 

развитие на 

общината 2014-2020 

- Програма за 

управление на 

Община Мъглиж  

-Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 2014-

2020 г.  
  -Концепция за 

подобряване на 

административното 

обслужване в контекста 

на принципа на „Едно 

гише”  

 

 

2.1.Въвеждане на 

«Комплексно 

административно 

обслужване» на 

населението“, чрез 

оптимизация и 

реинженеринг на 

работните процеси с 

оглед 

предоставянето на 

комплексни 

административни 

услуги по различни 

канали.  

Прекратяване на 

практиката да се 

изискват документи 

(доказателствени 

средства), за които 

са налице данни в 

общинската 

администрация 

31.12.2018

г. 

Премахване на 

всички 

документи, 

които се изисква 

да бъдат 

предоставени на 

администрацията, 

която ги е 

издала по повод 

заявяване на 
административна 

услуга пред 

същата 

администрация. 

Подобряване на 

административ-

ното 

обслужване и 

осигуряване на 

информираност 

на населението 

за услугите, 

предоставяни на 

територията на 

общината, както 

услуги на 

принципа „едно 

гише“, он-лайн 

услуги и 

комплексни 
административни 

услуги. 

Въвеждане на 

ясни правила за 
административно 

обслужване и 

докладване при 

Спестяване 

на време и 

средства на 

гражданите, 

относно 

изискуемите 

документи 

по 

предоставя-

нето на 

администра-

тивни и 

технически 

услуги. 

Служебно 

събиране на 
доказателства 

и документи, 
предоставяне 

на 

администра-

тивни услуги 

по различни 

канали и 

автоматизи-

ране на 

процесите по 
предоставяне 

на 

администра-

тивни 

услуги.  

Това ще 

даде 

възможност 

гражданите 

85% 

удовлетворено

ст на 

потребителите

,измерена чрез 

анкетни карти  

Липса на 

подадени 

жалби от 

потребители-

те за лошо 

администра-

тивно 

обслужване. 
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неспазване на 

стандартите за 

обслужване; 

облекчаване 

бизнеса във 

връзка с 
административ-

ното обслужване.  
 

и бизнесът 

да получат 
необходимите 

им услуги 

без да е 

нужно да 

предоставят 

информация 

или 

доказателст-

вени 

средства, 

които вече 

са налични в 

администра-

цията. 
Комплексното 

администра-

тивно 

обслужване 

зависи в 

много 

голяма 

степен от 

добрата 

свързаност и 

обмен на 

данни между 

регистрите 

на 

държавната 

администра-

ция.  

Въвеждане 

на 

Комплексно 
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администрат

ивно 

обслужване 

с други 

администра-

ции. 

14.Развитие на 

електронното 

управление 

Въвеждане на е-

услуги 
- Стратегия за 

развитие на 

електронното 

управление в 

Република България 

2014-2020 г. 

ДАЕУ 

. Развитие на 
електронните 

услуги в община 

Мъглиж, чрез 

популяризирането 

им в общността.  
 

31.12.2018 Повишаване 

на доверие и 

удовлетвореност

на обществото 

по отношение на 

администрацията, 

постигането на 

прозрачност в 

действията й, 

както и 

обективен 
инструментариум 

за мониторинг и 

контрол, 

включително 

превенция на 

измами и 

корупционни 

практики. 

Електронното 

управление ще 

допринесе за 

установяване на 

отворени и 

гъвкави 

отношения 

между 
администрацията 

Процентът 

на 
електронните 

услуги на 

етап 

транзакция, 

включващ 

разплащане 

и доставка, 

да се 

увеличи 

значително и 

да се 

прилага за 

всички най-

често 

използвани 

услуги. 

Повишаване 

на броя на 
предлаганите 

он-лайн 

услуги, 

както в 

общинската 

администра-

ция, така и в 

населените 

120% 

използвае-

мост на  

он-лайн 

услугите 
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и гражданите, и 

бизнеса. Това 

ще доведе до 

постоянно 

подобряване на 

административ-

ните услуги и 

увеличаване на 

обществената 

им стойност. 

места на 

община 

Мъглиж.  
 

15.Подобряване 

ефективността в 

работата на 

общинската 

администрация 

Подобряване 

ефективността 

в работата на 

общинската 

администрация 
 

Закон за 

администрацията, 

АПК, 

Наредба за 

административното 

обслужване. 

Вътрешни правила 

за административно 

обслужване 

1.Въвеждане на 

Електронни лични 

регистрационни 

картони на 

починали жители  

на общината 

31.12.2018  Правилно и 

коректно 

въвеждане в 

НБД 

„Население“ на 

ЛРК, както в 

кметствата на 

територията на 

общината,  

така и на 

населението на 

града. 

Сверяване 

на ЕЛРК на 

починали 

жители на 

града 

100 % 

използвае-

мост на 

ЕЛРК на 

територията 

на  

Р България, 

при издаване 

на 

удостовере-

ния по 

гражданско 

състояние на 

населението. 

 


