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

                                                                                                                                         ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 

                                                                                                                                         Кмет на Община Мъглиж 
                                                                                                                                        Със Заповед №РД-09-1#1/20.01.2020 г. 

 

Цели на администрацията за 2020 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 2020 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 2020 

г. 

Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок- 

месец през 

2020 г. 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

Индикатор 

за целево 

състояние 

1.  

Приемане на 

балансиран 

бюджет за 

2020 и 

създаване 

условията за 

неговото 

изпълнение 

Приемане на 

балансиран 

бюджет за 

2020 г. 

Годишен бюджет за 

2020 – 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 

администра-

ция 

Месечен и 

тримесечен 

отчет за 

изпълнение 

на бюджета 

Приет 

бюджет 

2020 г. 

2. 

Гарантиране 

на 

Ефективно и 

ефикасно 

разходване 

Приетият от 

общински съвет 

бюджет за 2020 

Извършване на 

разходи в 

бюджетните 

Постоянен Формиране на 

бюджетен 

излишък и 

Текущи 

отчети 

100 % 

изпълне-

ние на 
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финансова 

стабилност 

на Община 

Мъглиж 

 

общинските 

средства 

дейности при 

спазване на СФУК 

и Закона за 

публичните 

финанси 

недопускане 

на бюджетен 

дефицит 

собствени-

те приходи 

по бюджет 

2020 г. 

 

3. 

Повишава-

не събирае- 

моста на 

просрочени 

вземания 

Повишена 

събираемост 

на текущи 

просрочени 

вземания 

План  на 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 

97434 

просрочени 

вземания 

към края на 

2019 г. 

0 лв. 

просрочен

и вземания 

4.  

Реконст- 

рукция и 

рехабили- 

тация на 

общинска 

пътна 

мрежа. 

Изграждане на 

ограда 

успоредно на 

главен път Е 

871 в близост 

до квартал 

 „Свобода” 

Аварийно 

възстановява-

не и 

укрепване на 

участъци от 

общински път 

SZR 1081-IV- 

с. Тулово- 

гр. Мъглиж,  

с. Селце 

Рехабилита- 

ция/ 

реконструкция 

на общински 

път SZR - 

1082  

С. Тулово- с. 

Юлиево 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

План на  дирекция 

„ ИУТ” 

Изграждане на 

ограда успоредно 

на главен път Е 

871 в близост до 

квартал 

 „Свобода” 

Аварийно 

възстановяване и 

укрепване на 

участъци от 

общински път 

SZR 1081-IV- с. 

Тулово- 

гр. Мъглиж,  

с. Селце 

Рехабилита- 

ция/ 

реконструкция на 

общински път 

SZR - 1082  

с. Тулово- с. 

Юлиево 

М. 12 . 

Финансирана 

дейност от 

местни 

приходи 

Необходимо

ст от 

обезопася- 

ване на 

участък от 

подбалканс-

ката линия. 

Необходи-

мост от 

укрепване 

на участъци, 

от 

реконструк-

ция и 

рехабилита-

ция на 

общинска 

пътна мрежа 

Обезопа- 

сен 

участък от 

път Е 871 

Аварийно 

възстанове

ни и 

укрепени 

участъци 

от 

общински 

път SZR 

1081-IV- 

с. Тулово-

гр.Мъглиж

- с. Селце 

Рехабили- 

иран/ 

реконст-

руиран -  

общински 

път SZR - 

1082  

с. Тулово- 

с. Юлиево 
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5. 

Реконструк

ция и 

рехабили- 

тация на 

улична 

мрежа в 

регулация 

Основен 

ремонт на 

улици в  

гр. Мъглиж, 

с. Ягода и  

с. Юлиево 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

План на  дирекция 

„ ИУТ” 

 

Основен ремонт 

на 

ул.«Еделвайс», 

ул. «Украйна» и 

ул. « Захари 

Стоянов»  

в гр. Мъглиж. 

Основен ремонт 

на улици и 

тротоари в с. 

Юлиево 

Постоянен Финансирана 

дейност от 

местни 

приходи 

Текущо 

състояние на 

обектите. 

Спешна 

необходи-

мост от 

ремонт. 

Отремон-

тирани 

улици и 

тротоари 

в 

гр.Мъглиж 

и 

с. Юлиево 

6. 

Подобрява-

не на обра- 

зователната 

инфра- 

структура 
 

Ремонт на 

покривно и 

подпокривно 

пространство 

на ДГ 

 „ Детелина”- 

с. Дъбово 

 

Ремонт на 

оградата на 

ДГ  

„ Камбанка”- 

гр. Мъглиж 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

План на  дирекция 

„ ИУТ” 

 

Ремонт на 

покривно и 

подпокривно 

пространство на 

ДГ 

 „ Детелина”- с. 

Дъбово 

 

Ремонт на 

оградата на ДГ  

„ Камбанка”- гр. 

Мъглиж 

М. 08 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

Междуведо-

мствена 

комисия за 

възстановя-

ване и 

подпомагане 

към 

Министерски 

съвет 

 

2 бр. 

внесени 

проекти 

 2бр. 

одобрени 

и 

изпълне-

ни 

проекти 

 

7. 

Подобря- 

ване 

културната 

инфра- 

структура 

Ремонт и 

реконструк-

ция на 

обекти на  

културната 

инфраструк- 

тура . 

Съхранение 

и 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

„Програма за 

развитие на 

селските райони 

 Реконструкция 

и рехабилитация 

на НЧ „Просвета 

-1929 г.” –  

С. Юлиево 

Частични 

вътрешни 

ремонти на НЧ 

«Развитие-1921» 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

Финансиране 

по 

алтернативни 

и други 

3 бр. 

внесени 

проекти 

3 бр. 

одобрени 

и 

изпълнени 

проекти 
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доразвиване 

на 

културните 

мероприятия, 

превърнали 

се в емблема 

на Община 

Мъглиж  

2014-2020” 

„Културен 

календар-2020 г.” 

 

с.Дъбово и НЧ 

«Просвета-1889» 

с. Ветрен 

 

 

донорски 

финансови 

програми 

Държавна 

целева 

субсидия 

8.  

Опазване 

на околната 

среда 

Инвестиране 

във 

пречиствател-

на станция за  

отпадъчни 

води, 

вътрешна 

канализацион-

на и 

водопроводна 

мрежа 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

 

Програма за 

управление и 

развитие на община 

Мъглиж   

План на дирекция  

« ИУТ» 

Подмяна 

водопроводна 

мрежа на  

с. Тулово-3 км.. 

Изграждане на 

ПСОВ с 

довеждащи 

колектори, 

вътрешна 

канализационна 

и водопроводна 

мрежа с гр. 

Мъглиж 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

2 бр. внесени 

проекти 
2 бр. 

одобрени 

проекти 

9. 

Осигуря-

ване на 

максимал-

ни мерки за 

сигурност и 

опазване 

здравето и 

живота на 

жителите и 

гостите на 

община 

Мъглиж 

Проектиране 

и изграждане 

на улично 

ослетление. 

Монтиране на 

видеонаблю-

дение. 

Поетапен 

монтаж на 

видеонаблю-

дение в 

общинския 

център. 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г 

План на дирекция  

« ИУТ» и план на 

дирекция 

«УРХДЕИОС» 

 

Проектиране и 

изграждане на 

улично 

ослетление в 

с.Ягода,  

с. Юлиево и  

с. Ветрен. 

Монтиране на 

видеонаблю-

дение на ДГ  

« Камбанка», 

гр. Мъглиж 

Поетапен 

монтаж на 

видеонаблю-

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

2 бр. внесени 

проекти 
2 бр. 

одобрени 

проекти 
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дение в гр. 

Мъглиж. 

10. 

За чиста 

околна среда 

Ремонт на 

съществуващи 

паркове, 

изграждане на 

коплекс. 

Закупуване на 

контейнери за 

смесени и 

твърди 

отпадъци и за 

строителни 

отпадъци. 

 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г. 

План на дирекция 

«УРХДЕИОС» 

 

 Ремонт на 

съществуващия 

парк, находящ се 

в УПИ-V, кв. 370, 

по плана на  

гр. Мъглиж  

Ремонт на 

съществуващ парк 

в УПИ- I, кв.42, 

по плана на  

гр. Мъглиж. 

Изграждане на 

комплекс  

« Затворен тип» в 

общинския 

център,  

гр. Мъглиж 

Закупуване на 

контейнери за 

смесени и твърди 

отпадъци и за 

строителни 

отпадъци за 

всички населени 

места в общината. 

 

М.12 Одобрени и 

реализирани  

проекти за 

финансиране. 

Активно 

участие по 

програма ”За 

чиста околна 

среда” към 

МОСВ 

Безлихвен 

заем от 

ПУДООС към 

МОСВ. 

3бр.внесен

и проекти 

3 бр. 

одобрени 

и 

изпълнен

и проекти 

11. 

Активно 

участие по 

различни 

европейски 

програми и 

 различни 

национални 

и донорски 

програми. 

Програма за 

развитие на 

селските 

райони към 

ДФЗ, 

Норвежки 

механизъм и 

др. 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г 

План на дирекция  

« ИУТ» и план на 

дирекция 

«УРХДЕИОС» 

 

Подобряване на 

инфраструктура 

и жизнен 

стандарт на 

населението 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

3 бр. внесени 

проекти 
3 бр. 

одобрени 

проекти 
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12. 

Социално 

осигуря-

ване и 

грижи 

Развитие 

работата на 

дневен център 

за възрастни 

хора, 

национална 

програма 

„Личен 

асистент” и 

социалните 

услуги 

„ Домашен 

социален 

патронаж” 

Общински план за 

развитие на Община 

Мъглиж за периода 

2014-2020 г 

План на дирекция 

«УРХДЕИОС» 

 

Национална 

програма « Личен 

асистент» 

 

 Развитие 

работата на 

дневен център за 

възрастни хора, 

национална 

програма „Личен 

асистент” и 

социалните 

услуги 

„ Домашен 

социален 

патронаж” и 

клубовете на 

пенсионера по 

населени места в 

общината 

Постоянен Повишаване 

качеството 

на 

социалните 

услуги 

предоставяни 

от общината. 

Качествени 

социални 

услуги 

Удовлет- 

вореност 

на 

потреби- 

телите 

13.   

Анализ и 

повишава-

не 

качеството 

на адм. 

обслужване

в адм. 

център и по 

населени 

места 

Проверки по 

населени 

места,относно 

адм. 

обслужване  

АПК 

Закон за 

администрацията 

Наредба за 

административното 

обслужване, 

ЗГР и др. 

Повишаване 

качеството на 

обслужването в 

населени места. 

Постоянен Правилно и 

коректно 

издаване на 

документи 

по 

гражданско 

състояние, 

работа с 

деловодна 

система, 

работа с 

Актопис, 

прилагане на 

КАО. 

Работа с 

АИС,ЛБД 

НБД, 

„Актопис“,  

Спестяване 

на време на 

ползвате-

лите на 

услуги в 

населени 

места. 

Контрол 

върху 

работата в 

кметствата. 

Да не се 

изискват 

документи, 

налични в 

кметствата. 

По три 

броя 

проверки 

във всяко 

населено 

място за 

2020 г., с 

доклади 

до 

ръковод-

ството 
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14.Подобря

ване 

ефективно-

стта в 

работата на 

общ.адми- 

нистрация 

Подобряване 

работата на 

общ. адми- 

нистрация 
 

Закон за 

администрацията, 

АПК, 

Наредба за 

административното 

обслужване. 

Вътрешни правила 

за административно 

обслужване 

Въвеждане на 

Електронни 

лични 

регистрационни 

картони на 

починали 

жители  на 

общината. 

Закупуване на 

нова техника за 

служба «ГРАО» 

и кметствата. 
 

М.12 Правилно и 

коректно 

въвеждане в 

НБД 

„Население“ 

на ЛРК, 

както в 

кметствата, 

така и в  

гр. Мъглиж. 

Сверяване 

на ЕЛРК на 

починали 

жители на 

града. 

100 % 

използ-

ваемост 

на ЕЛРК 

на 

територия

та на  

страната 

при 

издаване 

на 

удостове-

рения по 

граждан-

ско 

състояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


