
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  2013 
НА ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ,    

     Измина още една година от управлението ми, като Кмет на Община 
Мъглиж. Година изпълнена със стремежи, очаквания и усърдна 
работа на цялата общинска администрация за благото на жителите. 
Общината се развива стабилно и устойчиво, като добро място за 
живеене и инвестиции . Доказахме, че имаме силна и активна 
политика, способна да решава проблемите на местно равнище. 
Нашият напредък може да бъде истински ,когато се почувства от 
всяка социална група, от всеки гражданин на общината. Добротата, 
топлотата и човечността в отношенията между хората спомагат, както 
за решаването на проблемите на местно и национално ниво,така и за 
нашето развитие напред. 



ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 
ЗА ПЕРИОДА 7.11.2012 г.-7.11.2013 Г. 

 
Уважаеми съграждани, 
Дами и господа общински съветници, 
Уважаеми колеги, 
Скъпи служители на Общинска администрация, 
 
За пореден път, осъзнавайки личната си отговорност, се изправям пред Вас, 
за да дам отчет за съвместната ни работа през отчетния период. Преди всичко 
бих искал да Ви благодаря за доверието и подкрепата, които срещам от ваша 
страна. Това ми вдъхва надежда и сигурност, че заедно се движим в правилна 
посока към преодоляване на трудностите и решаване на проблемите на нашето 
ежедневие. 
Ще се опитам да акцентирам както върху свършеното, така и на трудностите, 
които срещахме при реализирането на поетите ангажименти. 
През 2013 година продължи негативното проявление на световната криза и в 
нашата община. Приключи една много тежка и сложна бюджетна година, през 
която трябваше да се справим с познати и нови предизвикателства. Опитахме 
се да разработим и реализираме бюджет, който оптимално да отговаря на 
спецификата на общината ни, ресурсите, с които разполагаме, както и 
потребностите, които всеки от нас има. 
Приоритетите, по които работихме бяха: 
-Работа по проекти – този приоритет на Община Мъглиж има отражение 
върху цялостната ни политика в областта на инфраструктурата, 
намаляването на безработицата и социалните дейности; 
-Инфраструктура – водоснабдяване, пътна инфраструктура, подобряване на 
средата, в която живеем; 
-Висока събираемост на местните приходи; 
-Намаляване на безработицата в общината;- 
-Образование и социални дейности; 
-Максимална информираност на жителите на общината 
Условия, при които работихме: 
- Намалени държавни трансфери /изравнителна субсидия/; 
- Намалени средства за капиталови разходи; 
- Силно редуцирани собствени приходи; 
- Без преходни остатъци /без функция „Образование”/; 
- С необходимост от общинско съфинансиране на проекти по Оперативните 
Програми 

 
ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ,БЮДЖЕТ  И ФИНАНСИ  
 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 
Проектът за бюджет за 2013год. на общината е обсъждан публично, във връзка 
с чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси  на 29 ноември 2013 год. 
предстои публично обсъждане и на проекто – бюджет за 2014 година.  
През първата година на управленския екип, бюджетната политика се насочи 
към стабилизиране на финансовото състояние на Общината. Към 31.12.2013 
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година плана на бюджета беше в размер на 5 962 635 лв., изпълнението на 
приходната част се реализира в размер на 4 761 588 или 80,34 % събираемост. 

Бюджетната 2013 г. стартирахме с макро рамка по приходо-разходната 
част на бюджета на община Мъглиж в размер на 6 098 407 лв. Като цяло, той е 
силно рестриктивен и свит, но реално съобразен с очакваните приходи, както и 
с икономическата състояние на държавата през последните години. Ниският 
размер на планираните разходи за инвестиционна политика ни мотивира да 
търсим допълнителни приходоизточници, като основно се насочихме към 
привличане на средства по оперативните програми на Европейския съюз и към 
подобряване на инвестиционния климат на територията на общината. 

Събираемостта на общинските данъчни и не данъчни приходи за 
периода 01.01 - 31.10. 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е както следва: 

 
 

 
 
Разходването на средствата, включително получените от републиканския 
бюджет за същите периоди е както следва: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отчет на капиталовите разходи за 2013 г. 

-Извършено е проектиране за обекти на стойност 20 880 лв. 
  -Извърши се основен ремонт на покрив на ОДЗ „Камбанка” гр.Мъглиж на 
стойност – 118 114 лева 

-Основен ремонт на здравна служба с.Шаново - 24 563 лв 
-Основен ремонт на здравна служба с.Юлиево – 25 545 лв. 
-Благоустрояване и рехабилитация на паркови пространства в гр.Мъглиж  
– 158 590 лв. 

           -Рехабилитация на гробищен парк  в гр.Мъглиж – 154 898 лв. 
-Основен ремонт на път Тулово – Юлиево – 131 981 лв.  
-Закупуване на сграда – 99 000 лв. 

Вид приход Отчет към 31.10.2012 г. Отчет към 31.10.2013 г. 
Данъчни приходи 204 175 249 798 
Не данъчни 
приходи 

527 210 943 120 

Всичко: 731 385 1 192 918 

Видове разходи Отчет към 
31.10.2012 г. 

Отчет към 
31.10.2013 г. 

Заплати, други възнаграждения и 
осигурителни вноски 

2 209 007 2 556 108 

Издръжка 1 293 133 1 224 261 
Капиталови разходи 499 164 718 991 
Субсидии 91 530 98 139 
Други /чл. внос / 2 089 1 790 
Социални разходи 20 634 30 133 
ВСИЧКО :                                                                                                    4 115 557 4 629 422 
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-Придобиване на Общ устройствен план на гр.Мъглиж -  9 587 лв. 
-Закупуване на автовишка – 11 000 лв. 
-Закупуване на специализирана високопроходима кола за охрана – 8 200 
лв. 
Със средства от държавният бюджет до края на 2014 година ще се 

направи възстановяване на подпорна стена  укрепваща улично платно 
с.Сливето. 
           В момента се прави текущ ремонт на улично осветление в гр.Мъглиж на 
стойност – 292 142 лв. 

Със средства от общинския бюджет се поддържа уличното и парково 
осветление на всички населени места в общината. Със собствени средства са 
закупени первази за прозорците на ОДЗ в гр.Мъглиж на стойност 4883 лв. 

 Закупено е и оборудване за Кухненски блок на ОДЗ Мъглиж на стойност 
– 11 570 лв. 
  
 

ОТЧЕТ 
 за извършеното  строителство през 2013 г. и другите разходи за придобиване на 

материални 
и нематериални дълготрайни активи към 30.10.2013 год 

                                                          
  Капиталови разходи през 2013 год. 

Наименование и в т. ч. по източници на финансиране 
местонахождение целева субсидия собствени 

на обекта местни държавни бюдж. ср-ва 
  план отчет план отчет план отчет 
§ 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ 132000 131981 0 0 424778 503867 
Функция І - Общи държавни служби 0 0 0 0 20880 20880 
Проектиране на обекти          20880 20880 
              
Функция ІI - ОМП и ГЗ 0 0 0 101247 0 0 
Аварийно възстановяване подпорна 
стена укрепваща улично платно 
с.Сливето 0 0 0 101247     
              
Функция ІІІ -  Образование 0 0 0 0 124036 118114 
ОР на покрив на ОДЗ "Камбанка" - гр. 
Мъглиж         124036 118114 
              
Функция ІV - Здравеопазване 0 0 0 0 51385 51385 
ОР на здравна служба - с. Шаново         24563 24563 
ОР на здравна служба - с. Юлиево         26822 26822 
              
Функция VІ - Благоустрояване, 
комунално стоп-во 0 0 0 0 228477 313488 
Благоустрояване и рехабилитация на 
паркови пространства в гр. Мъглиж         54271 158590 
Рехабилитация на гробищен парк гр. 
Мъглиж         156926 154898 
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Проект за рехабилитация на общински 
пътища         17280   
              
              
Функция VІІІ - Икономически дейности 
и услуги 132000 131981 0 0 0 0 
Ремонт и изграждане на пътища в т. 
ч.:             
SZR 1082 Тулово - Юлиево 132000 131981         
              
§ 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 110000 110000 8200 8200 166383 14470 
Функция І - Общи държавни служби   99000 99000 0 0 53369 9587 
Закупуване на сграда (бивша аптека) 99000 99000         
Закупуване на газова уредба         1500 0 
Придобиване на Общ устройствен план 
на гр. Мъглиж         46986 9587 
              
Функция ІІІ -  Образование     0 0   4883 
Закупуване первази за прозорци на ОДЗ 
"Камбанка" - гр. Мъглиж         4883 4883 
              
Функция ІІ - Отбрана и сигурност 0 0 8200 8200 0 0 
Закупуване на специализирана 
високопроходима кола за охрана     8200 8200     
              
              
Функция VІ - Благоустрояване, 
комунално стоп-во 11000 11000 0 0 113014 0 
Закупуване на автовишка 11000 11000         
Осветление на улици и площади         93014 0 
Изграждане на система за 
видеонаблюдение         20000 0 
              
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 242000 241981 8200 8200 591161 518337 
              
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 250200 591161 
 

За придобиване на дълготрайни материални активи  са вложени 
собствени бюджетни средства в размер на   518 337 лв. 

 
ГРАО: 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път-274 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 
постоянен адрес-145 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 
заявяване или за промяна на постоянен адрес-21 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път-252 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 
адрес-79 
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Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта 
за заявяване или за промяна на настоящ адрес-57 
Издаване на удостоверение за родените от майката деца-75 
Издаване на удостоверение за наследници-962 
Издаване на удостоверение за раждане-оригинал-46 
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,които 
имат актове,съставени в чужбина-43 
Издаване на удостоверение за раждане-дубликат-46 
Издаване на удостоверения за сключен граждански брак-оригинал-20 
Издаване на удостоверения за сключен граждански брак-дубликат-27 
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път-129 
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за втори и следващ път-47 
Издаване на удостоверение за семейно положение-68 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 
състояние(акт за раждане,акт за смърт)-1 
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина-77 
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението-4 
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и 
институции-103 
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между 
съпрузи-1 
Припознаване на дете-2 
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители-17 
Заверка на данни на свидетели,посочени от собственика в молба-декларация 
до нотариуса за обстоятелствена проверка-8 
Издаване на удостоверения за семейно положение,съпруг/а и деца-112 
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на 
българско гражданство-11 
Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи-1 
Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки-37 
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-281 
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 
чужбина-2 
Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи,които са 
едностранни актове и не подлежат на вписване-604 
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на 
пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите-15 
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от 
документи и книжа.-6 
 
 

ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 
ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013 

 
Мярка 321 „Основни услуги за населението  и икономиката на селските   
райони” от ПРСР 2007 г.- 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  
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- „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на 
община Мъглиж” -  ще бъде подменен част от водопровод и ще бъде се 
изгради нов в с.Тулово на обща дължина 14км и реконструкция на общински 
път с.Радунци – ЖП гара Радунци.     
Сума на проекта: 5 691 664.00 лв. – в процес на изпълнение 
         
Мярка 321 „Основни услуги за населението  и икономиката на селските райони” 
от ПРСР 2007 г.- 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
- „Създаване , реконструкция и модернизация на спортните центрове в 
община Мъглиж”  
  Проектът ще се изпълнява на три  етапа. Проектът включва изграждане и 
реконструкция  на три спортни обекта на територията на Общината.  
В гр. Мъглиж ще се създаде спортно-младежки център за отдих, свободно 
време и спорт включва изграждане на спортна сграда, футболно игрище, 
игрище за волейбол, тенис кортове,  лекоатлетическа писта, трибуни, трибуни 
към спортна сграда, открит паркинг и ограда. 
В с. Тулово ще се създаде център за отдих, свободно време и спорт включва 
преустройство на съществуваща спортна сграда, изграждане на обслужваща 
спортна сграда, футболно игрище, игрище за волейбол, тенис корт, трибуни, 
открит паркинг и ограда. 
В с. Ягода ще се създаде център за отдих, свободно време и спорт включва 
реконструкция и рехабилитация на съществуваща спортна сграда, санитарен 
възел, футболно игрище, тренировъчно игрище, лекоатлетическа писта, 
трибуни, открит паркинг и ограда. 
Сума на проекта: 5 367 786.00 лв. – в процес на изпълнение 
 
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”  

Инвестиционното предложение  има за цел възстановяване на горите, 
пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и 
подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски 
пожари. Предвижда се изграждането на три броя противопожарни 
наблюдателни пункта/ кули / в землището на село Шаново и два броя 
изкуствени водоизточници с вместимост на всеки по 48 м3 в землищата на село 
Тулово и село Юлиево, общ. Мъглиж. Целта на инвестиционното предложение 
е да се подобри противопожарната инфраструктура за ефективно опазване на 
общинските горски територии. 

Финансова помощ се предоставя създаване или подобряване на 
противопожарна инфраструктура, за закупуване на оборудване за 
противопожарни депа и защитни средства, за изграждане и подобряване на 
хеликоптерни площадки и водоизточници, за строителство на наблюдателни 
пунктове и оборудване към тях, както и за създаване на горски пътища в гори с 
висока степен на риск от пожари. Като инвестиция е допустимо подпомагане и 
разнообразяване на видовия състав  на горите, чрез превръщане на 
иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на 
иглолистните месторастения. 
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Сума на проекта: 198 044. 93 лева - в процес на изпълнение 
 
 Проект BG 051PO001-5.1.04 - „Помощ в дома” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г . 

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. 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; 

Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за 
самообслужване; 

Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъде постигната и неговата 
основна цел да подобри начина на живот 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.  
Сума на проекта: 187 408.89 лв. - в процес на изпълнение 

 
Проект BG051PO001-5.2.09 “ Алтернативи” – „ Подкрепа за достоен живот” 
по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от 
ЕСФ на ЕС, съвместно с Агенция за социално подпомагане, Дирекция 
„Анализ, административно и информационно обслужване” 

Общата цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на 
услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за 
личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи 
за услугата „Личен асистент”. 

Към настоящият момент, услугата „Личен асистент” се предоставя от 10 
ЛА, които обслужват 13 лица с трайни увреждания от които 9 деца и 4 
възрастни. За ЛА са наети лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, 
заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на 
професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране). 

Постигната е реална подкрепа на семействата, в които има лице с трайно 
увреждане, в резултат на която са създадени възможности за професионално 
развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на 
семейството.  
 

Постигната е промяна в разбирането за дейността на личния асистент – 
потребителите и техните семейства я възприемат като социална услуга, а не 
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като дейност, извършвана от членове на семейството. За ползватели на 
социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни 
увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни 
увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: 
• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; 
• лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и  
• лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена 

невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на 
потребностите; 

• деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на 
увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на 
сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда 
помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към 
момента на оценка на потребностите. 

Сума на проекта: 106 706, 71 лева - в процес на изпълнение 
 

Oбществена трапезария – Община Мъглиж, Фонд «Социална закрила» 
Министерство на труда и соц.политика Осигуряване на топъл обяд  на 
социално слаби лица 

В Община Мъглиж съществува траен приоритет в стратегията си 
свързана с насочването на социални услуги и грижи към най-уязвимите групи -
възрастни, самотни хора, хора с увреждания, и с намалена социална 
адаптация, които се нуждаят от постоянна грижа. Поради тази причина Община 
Мъглиж кандидатства и бе одобрена за създаване на Обществена трапезария. 
В проекта са включени всички населени места в общината- град Мъглиж, с. 
Ягода, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. Зимница, с. Дъбово и с. Ветрен и се 
възползваха 35 потребителя от най-уязвимите групи, които всеки ден получават 
топъл обяд безплатно. При приготвянето на храната ще стремим към 
удовлетворение на специфичните потребности на хората от съответната 
възрастова група. Разработени са менюта, които  са съобразени с 
потребностите на хората от съответната възрастова група. Нашата цел е да 
задоволим изискванията на потребителите като им доставяме здравословно и 
питателно основно ястие. Храната се предлага винаги топла по домовете на 
хората от всички населени места в общината. 
Сума на проекта: 10 325,00 лева - в процес на изпълнение 
 
Проект BG051PO001-1.1.03 - „Нов избор - развитие и реализация” по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от ЕСФ на 
ЕС. 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 с шестдесет седем 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  лицензирана 
фирма за провеждане на обучения. Преподавателите, от които двама от 
община Мъглиж, са инженери агрономи с тесни специалности в областта на 
цветарството, озеленяването, дендрологията и други. Шестдесет и седем души 
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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. Експертите по проекта заложиха обекти за изпълнение, 
които през работната година трябва да бъдат обработени, озеленени или 
поддържани от работниците. 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 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. Успешно приключил 
проект на 23.09.2013 г. 
Сума на проекта: 94 237, 38 лв. – изпълнен 
 
Проект BG051PO001-1.1.03 - „Нов избор - развитие и реализация” по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от ЕСФ на 
ЕС.  Спасители при бедствия, аварии и катастрофи  

През месец автуст 2012г. община Мъглиж успешно стартира проекта   
“ Нов избор- развитие и реализация” по ОП “ Развитие на човешките 

ресурси за Спасители при бедствия, аварии и катастрофи.  23 човека от 
общината- град Мъглиж, село Ягода, село Тулово, село Юлиево, село Зимница 
и село Дъбово. С оглед на специфичните климатични условия в общината е 
наложително да обучим хора, които са в помощ при евентуални бедствия, които 
да превантират възможните аварии и катастрофи в общината.  

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. 
Прекъсване на ел. захранване, съобщителни връзки и водоснабдяване.  
Също така спасителите при бедствия, аварии и катастрофи ще подпомагат 
дейността на мл. специалист „ОМП, защита на населението и сигурност на 
информацията” в община Мъглиж.  

Двадесет и трима души, преминаха обучителния модул и успешно 
завършиха, получиха свидетелства с европейски стикери като спасители при 
бедствия, аварии и катастрофи. По време на обучението им те 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.  
Сума на проекта: 104 880 лв. - в процес на изпълнение 

Проект BG051PO001-1.1.11 - „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от ЕСФ на ЕС 

 В  проект “ Нов избор- развитие и реализация” по ОП “ Развитие на 
човешките ресурси Подкрепа за заетост, работа започват хора с ниска 
образователна и професионална квалификация. От град Мъглиж са назначени 
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на работа като Строители и поддръжка на сгради, работници пътно 
строителство и работници по озеленяването. В програмата са включени 
двадесет и пет човека от град Мъглиж 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. 
Експертите, които  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. 
Сума на проекта: 104 601 лв. - в процес на изпълнение 

Проект BG051PO001-1.1.11 - „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от ЕСФ на ЕС 

През месец април необходимостта от още работна сила и водени от 
желанието да продължим работата си по намаляване на безработицата, 
Община Мъглиж защити втори ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11 „ Подкрепа за 
заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси” за 10 работника по 
озеленяване и поддръжка на пътища от град Мъглиж за 9 месечна заетост. 
Сума на проекта: 39 074 лв. - в процес на изпълнение 
 
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 
от началото на 2013г. работа са започнали 20 работника от цялата община, 
които почистват канали и речните корита. 
Сума на проекта: 79 533,56 лв. - в процес на изпълнение 
 
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 
от началото на 2013г. работа са започнали 47 работника от цялата община 
«Аварийна група»-финансирани от Държавния бюджет - в процес на 
изпълнение 
 
Регионална програма за заетост. На територията на град Мъглиж 
съществуват два гробищни парка. За да отговарят на нормативните и етични 
изисквания е необходима тяхната ежедневна поддръжка, както на алеите, така 
и на оградите им. Поради тази нужда Община Мъглиж кандидатства по 
„Регионална програма за заетост и обучение”  и след  нейното одобрение 
работа започнаха 10 работника за период от 6 месеца. 
Сума на проекта: 22 205 лв. - изпълнен 
 
Проект BG0713EFF-341-220257 - “Промоционална кампания, насочена към 
подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община 
Мъглиж”- ОП Развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., Мярка 3.4. 
„Развитие на нови пазари и промоционални кампании” 

  Община Мъглиж подписа договор  за Промоционална 
кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и 
аквакултура в община Мъглиж” - Промоционални кампании, насочени към 
повишаване на потреблението и подобряване престижа на продуктите от 
риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор 
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„Рибарство“; Целта е повишаване информираността на целевите групи относно 
доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов 
и аквакултура. Реализацията на проекта се предполага от конкретните нужди и 
проблеми на региона. Основната причина за реализирането му е ниската 
консумация на риба и рибни продукти в следствие на непознаването на 
качествата и полезността на тези продукти. Не на последно място сред 
причините, довели до този проект, следва да се отбележи непознаването на 
сектор „ Рибарство”. Небалансираното и нездравословно хранене на 
населението води до увеличаване на риска от заболявания, в т.ч и на 
сърдечно-съдовата система. Настоящият проект е отговор на необходимостта 
от предприемане на мерки за превенция и преодоляване на тревожни 
последствия от нездравословното хранене на населението.  

На 01.10.2013 г. се проведе пресконференция, с която стартира проект 
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите 
от риболов и аквакултура в община Мъглиж” по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 137 от 28.11.2012 г. по мярка 3.4 „Развитие 
на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от 
общ интерес“. 

На 06.11.2013 г. беше официално награждаване на участниците в  
Конкурса ,,Защо е полезно да се яде риба” от 14.00 часа в Големия салон на НЧ 
„Пробуда – 1869 г." град Мъглиж. В конкурса участваха над 320 творби на рибна 
тема от шест Основни училища на територията на Община Мъглиж Наградени 
бяха 19 деца, рисунките на които ще бъдат отпечатани в рекламни картички и 
ще бъдат раздадени на територията на общината. Всички участници в конкурса 
получиха специални поощрителни награди. 

Промоционалната кампания ще бъде закрита с провеждането на Рибен 
фест на 01.12.2013 от 12.00 часа на Централен площад на гр. Мъглиж. Водещ 
на феста ще бъде известния актьор Евгени Будинов, участие ще вземат Тони 
Димитрова, Пепи Христозова и местни самодейци. 
Сума на проекта: 162 821. 40 лв. в процес на изпълнение 
 
Проект BG161PO001/3.2-02/2011/006 - „Долината на розите и тракийските 
царе” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. –  подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите  
  Основната цел на проекта е да повиши конкурентноспособността и се 
диверсифицира икономиката на общините Казанлък, Павел баня, Сопот, 
Мъглиж и Карлово чрез разработването и промотирането на цялостен 
туристически продукт, като по този начин се спомага за устойчивото развитие 
на района. Проекта ще повиши атрактивността и известността на водещи 
туристически дестинации и се осигури налагането на района като бранд на 
туристическия пазар. Дейностите по проекта имат за цел привлечените 
посетители да реализират нощувки на територията на района, да посетят и 
други атракции и да се възползват от други допълнителни услуги, за да се 
увеличат приходите от туризма. Това ще се постигне чрез разработване на 
тематични и комплексни по характер маршрути, включващи обекти и услуги от 
няколко съставни общини, които да предложат пълноценен и запомнящ се 
престой в рамките на поне два дни. Ще бъдат разработени и едноседмични 
пакети за ваканционен туризъм в района, като цялостното предлагане ще бъде 
ориентирано към широка гама от целеви групи. Предвижда се да бъдат 
използвани ефективни съвременни средства и техники за достигане до 
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туристическите пазари, подобряване на имиджа на туристическия район, 
привличане на нови пазари. Чрез проекта и неговото изпълнение ще бъде 
създаден интегриран туристически продукт, обхващащ и петте общини и 
отразяващ техните специфични регионални особености, което ще позволи 
целенасоченото и контролирано развитие на всички културни, природни, 
географски, социално-икономически и други ресурси в района. 
Обща сума на проекта: 489 160,00 лв.  в процес на изпълнение 
 

 
Фонд - Козлодуй ”  Енергийна ефективност ОДЗ „ Камбанка” гр. Мъглиж и ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен  
          Фонд „ Козлодуй” за енергийна ефективност на ОДЗ „ Камбанка” гр. 
Мъглиж и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен 
Енергоспестяващи мерки: 

-Подмяна на неподменена 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. 
Сума на проекта: 389 041, 05 лв. в процес на изпълнение 
 
ОПАК - BG051PO002/13/1.1-07 - І „Добро управление” - 1.1. „ Ефективна 
структура на държавната администрация” 
Общата цел на настоящото проектно предложение е да се постигне по-голяма 
ефективност в организацията и работата на общинска 
администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и 
функциите й. 
Целите на настоящото проектно предложение напълно съответстват с целите 
на ОП „Административен капацитет” и по-конкретно допринасят в пълна степен 
за постигането на стратегическата цел на програмата, а именно: „Подобряване 
на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни 
политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на 
условия за устойчив икономически растеж и заетост”. Настоящият проект 
цели чрез оптимизиране на общинската структура и премахване и 
избягване на дублиращи се функции да подобри организацията на 
работните процеси в общинска администрация Мъглиж като по този начин 
ще допринесе за постигането на стратегическата цел на ОПАК чрез цялостно 
подобряване на ефективността на общинската администрация. Изпълнението 
на предвидените дейности ще има пряк положителен ефект върху 
функционирането на общинската администрация, което съответства на целта 
на приоритетна ос I „Добро управление” на ОПАК, а именно: „Ефективно 
функциониране на администрацията и съдебната система”. Настоящата 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е обявена в 
рамките на подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната 
администрация” от приоритетна ос I, като целите на настоящия проект 
напълно отговарят на и са предпоставка за изпълнението на нейната 
специфична цел за оптимизиране на структурата на общинските 
администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на 
дублиращи се функции. За да се реализира целта на настоящата процедура е 
необходимо да се направи цялостен преглед на функционирането на 
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администрацията чрез прилагане на Единната методология за провеждане на 
функционален анализ в държавната администрация, разработена в 
изпълнение на проект на Министерство на държавната администрация и 
административната реформа по ОПАК. Провеждането на функционален анализ 
е основна част от изпълнението на настоящия проект, който ще бъде и основа 
за провеждането на останалите дейности в проектното предложение. По този 
начин, проектът допринася пряко за постигане целта на настоящата схема. 
Сума на проекта: 88 847, 50 лв.Пред подписване на договор 

 
 

ОПАК - BG051PO002/13/1.3-07 - І „Добро управление”, 1.3. „ Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики” 

Общата цел на настоящото проектно предложение е въвеждане на 
ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на 
изпълнението на политики от Община Мъглиж за успешно 
стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г. 

Изпълнението на основната цел на проекта ще се осъществи посредством 
реализация на следните специфични цели:  

� Създаване на ефективна система за мониторинг, контрол и последваща 
оценка на изпълнението на общинските политики; 

� Повишаване капацитета на общинска администрация Мъглиж за 
качествено разработване и изпълнение на стратегически документи на 
общината в координация и партньорство с всички заинтересовани 
страни; 

� Подготовка на общината за успешно планиране и прилагане на политики в 
следващия програмен период 2014 – 2020 г.; 

� Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински 
политики за устойчиво развитие в координация и партньорство с всички 
заинтересовани страни. 

Настоящият проект „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики от общинска администрация 
Мъглиж”  цели чрез разработване и прилагане на ефективни и ефикасни 
правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълняваните 
политики от община Мъглиж, в партньорство с всички заинтересовани 
страни, да подобри работата на общинската администрация в процеса на 
планиране, подготовка и реализация на стратегически документи и политики 
в следващия програмен период 2014 – 2020 г. Изпълнението на предвидените 
дейности ще допринесе за по-ефикасното прилагане на принципа на 
партньорството при формулиране на общинските политики, което ще допринесе за 
подобряване ефективността от работата на общинска администрация – Мъглиж. По 
този начин, проектът е в пълно съответствие и ще допринесе за постигане на 
специфичната цел на ОПАК „Ефективно функциониране на администрацията 
и съдебната система”. Тази специфична цел на оперативната програма е 
основна цел на приоритетна ос I „Добро управление”, в рамките, на чиито 
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване 
и провеждане на политики” е обявена настоящата процедура. Общата цел на 
настоящото проектно предложение изцяло съответства и ще допринесе за 
постигане целта на подприоритет 1.3 - подобряване на процеса на 
разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с 
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всички заинтересовани страни. По този начин, чрез въвеждане на правила за 
мониторинг и контрол на изпълнението на политиките на община Мъглиж като 
основна дейност на настоящото проектно предложение, проектът допринася пряко 
за постигане целта на настоящата процедура - въвеждане на ефективни 
механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински 
политики.  

Настоящото проектно предложение, чрез реализация на дейностите в 
координация и партньорство е в съответствие с приоритетите на Общински план 
за развитие на Община Мъглиж 2007 – 2013 г., и по-специално на Приоритет 4. 
„Повишаване на местния капацитет, гражданско участие и създаване на сигурна 
обществена среда”, Специфична цел 1: Повишено гражданско участие и капацитет 
на местната администрация, Мярка 1: Насърчаване гражданското участие. 
Проектът на общинска администрация Мъглиж съответства на целите на Областна 
стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005 – 2015 година, и 
по-конкретно на Приоритет 4 „Повишаване на административния капацитет, 
изграждане на партньорства и гражданско участие”, Специфична цел 1: 
„Подпомагане изграждането на местни и регионални партньорства” и следните 
конкретни мерки: • Участие на НПО и бизнеса в процесите на програмиране, 
планиране, реализация на програми и проекти и мониторинг и контрол на 
изпълнението им. Това гарантира съобразяване с приоритетите на 
общностите. • Гражданско участие при обсъждане на всички важни въпроси, 
свързани с развитието на общностите. 
Сума на проекта: 79 531, 41 лв.В процес на изпълнение. 

 
 

ПУДООС – „Обичам природатра и аз участвам” – „ Почистване на парково 
пространство в с. Юлиево, облагородяване на почистената площ и 
възстановяване на зона за отдих и детски кът” 

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на 
екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на 
опазване на околната среда . С реализацията на дейностите по Националната 
кампания „За чиста околна среда” 2013 г.  се цели постигане на резултати на 
територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се 
осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и 
възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения 
и други.  Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране 
на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за 
опазване на околната среда у гражданите. 
Площта която е облагородена е с площ 1 200 кв. м., където са поставени 6 
пейки, кошчета за отпадъци – 5 бр., три броя са детските съоръжения в детския 
кът, градинско осветление, изградени са алеи с базалтови плочи, поставена е 
една беседка. Изградена е подпорна стена и е оградено с декоративна ограда. 
Озеленено е с иглолистни, широколистни видове, рози и др. растителност. 
Постигнатите цели са с доброволен труд. Сума на проекта: 9 968 лв. 
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ 
Трасиране на наблюдателни кули по мярка 226 – 3 бр. 
Почистане на изоставени ниви от храсти и единични дървета. 
Съставяне на протоколи, необходими за издаването на разрешителни за сеч- 
91 бр. 
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Издаване на разрешителни – 91 бр. 
Издаване на протоколи за нанесени щети. 
Актуализиране на общинските гори. Изготвяне на таксационни описания на 
горскостопанските територии, небходими за направата на горскостопански план 
за тяхното ползване. 
Изготвяне на противопожарен план за общинските гори. 
Издаване на превозни билети. 
 
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Управлението на екологичните дейности се осъществява от младши 

експерт “Еколог”. Екологът осъществява ежедневен контрол в изпълнение на 
договора между “Астон Сервиз” ООД и община Мъглиж с предмет на дейност 
“Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 
съдове за смет на територията на община Мъглиж”, сключен на 30.04.2013 г. 
Контрола се осъществява чрез проверки на място, както и чрез предоставяне 
на ежеседмични протоколи с оценка на извършената работа. Протоколите се 
разписват от представител на “Астон Сервиз” ООД и от кмета на съответното 
населено място или от упълномощено от кмета на община Мъглиж лице. 
Протоколите се предоставят на еколога. При констатирани нарушения от 
страна на фирмата изпълнител оценката за свършената работа е по-ниска и 
съответно плащането не е на 100 %. До момента има съставен един 
констативен протокол за некачествено извършена работа.  

На територията на град Мъглиж има изградена система за разделно 
събиране съгласно договора между “Екопак България” АД и община Мъглиж. В 
град Мъглиж са избрани 15 възлови точки на които са разположени комплект 
контейнери за разделно събиране на отпадъците 

- син - за събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки 
- жълт – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки 
- зелен – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки 
Контейнерите се обслужват съгласно утвърдена Програма за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на 
община Мъглиж за 2013 година. 

На 11.04.2013 г. се извърши предаване на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване. Бяха предадени 50 кг. отпадъци събрани от 
населението и административните сгради. Предаването се извърши на 
основание договор между “Екобултех” АД и община Мъглиж. 

През месец юли 2013 г. се извърши отлов на 10 броя кучета, съгласно 
договор между “Вита Вери” ЕООД и община Мъглиж, в изпълнение на 
Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в 
община Мъглиж. 

С Решение  № 244 от 31.10.2012 г. на Oбщински съвет гр. Мъглиж се отмени 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж, 
разработена по стария Закон за управление на отпадъците и се прие нова 
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж в 
съответствие с новия Закон за управление на отпадъците. 

Извършени са проверки на място по подадените от жителите на община 
Мъглиж молби, жалби и сигнали. При констатирани нарушения се изпращаха 
предписания, а при неспазването им се налагаха административни 
наказания.До момента административните наказания са 16 . 
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С Решение № 441 от 26.09.2013 г. Общински съвет гр. Мъглиж прие 
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от 
находища на минерални води – изключителна държавна собственост, 
предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Мъглиж. С 
Решение № 442 от 26.09.2013 г. Общински съвет гр. Мъглиж даде съгласие да 
бъде прекратено разрешително за водовземане от минерална вода издадено 
от Министъра на околната среда и водите и да бъде преиздадено от кмета на 
община Мъглиж. Разрешителното е преиздадено под № 001/25.10.2013 г. 

Издадени са 11 броя позволителни за лечебни растения, на основание чл. 
22 от Закона за лечебните растения. 

 
 
СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ 
 
 На територията на Община Мъглиж за 2013  г.  са категоризирани  3 броя 
заведения за хранене и развлечения с общо места за сядане 180 броя. 
Ресторант „Септември” в гр.Мъглиж с  капацитет 50 места за сядане, Павилион 
в с.Тулово с капацитет 50 места за сядане и Ресторант в с.Ягода с капацитет 89 
места за сядане. 
На територията на Община Мъглиж за 2013  г.  са категоризирани  2 броя 
средства за подслн и места за настаняване с общо 17 стаи и 34 легла за 
насатвяване. Къща за гости в с.Борущица с капацитет 5 стаи с 10 легла за 
настаняване и Семеен хотел в Ягода с капацитет 12 стаи с 24 легла за 
настаняване. 
Издадени са 88 броя наказателни постановления. 
Обновени са хоризонталната и вертикалната пътна сигнализция по общинските 
пътища на територията на Община Мъглиж. 
По отношение на транспорта в Община Мъглиж необходим за удобство на 
учащи  и работещи в гр.Стара За се откри нова маршрутна линия от областната 
транспортна схема  Стара Загора – Ягода – Тулово –Мъглиж с начален час на 
тръгване от Автогара гр.Стара Загора 19.30 часа.Линията е квота на Община 
Мъглиж.Курса се изпълнява само в учебни и работни дни. 

 
 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 
 

За по-пълноценното интегриране на възрастните хора и тези в 
неразностойно положение в обществото, община Мъглиж полага много грижи 
за осигуряване на спокойна и приятна атмосфера в учредените за това клубове 
на пенсионерите. Те са общо 8 в населените места,с 650 членове на 
доброволни начала. Всички те взимат активно участие в мероприятията на 
община Мъглиж за запазване и продължаване на културното наследство и 
традиции на нашият народ. Съвместно с Народните читалища те се изявяват 
на различни културни мероприятия и фестивали печелейки престижни награди.  
 Ежегодно клуб на пенсионера «Тунджа» в село Юлиево на 1 април 
организира и провежда «Фестивал на хумора и шегата» с участието на всички 
клубове на община Мъглиж.  
           Клуб на пенсионера «Васил Левски» в село Дъбово имат прекрасен 
смесен хор, който спечели Голямата награда на XIII-ят Национален фестивал 



 
17 

 

„Нежни чувства” в град Пловдив за хорово и солово изпълнение на Никола 
Терзиев.  
           Клуб „Мъдрост” град Мъглиж ВГ „РЕТРО” участва във фестивала „ 
Сребро в косите” в град Бургас- печелейки престижна награда.  
           Клуб „ Отдих” село Ягода взима редовно участие на фестивала в село 
Пряпорец за кулинарно изкуство и народна песен.  
 Пет клуба на пенсионерите през 2013г.  взеха активно участие на 
фестивала в община Гурково на тема: „ С песните на Белчин войвода” .Отново 
нашите пенсионери се върнаха от събитието с престижни награди.  
          Ние работим на принципа уважавай за да те уважават.На празника на 
възрастните хора - 1-ви октомври имаше във всички клубове посещение от 
ръководството на общината.  
          От средствата на общината се заделят пари за заплащане на тока, 
водата и ремонта на сградите.  
           Грижа на община Мъглиж е да осигури отопление през зимния сезон. 
Всички клубове на пенсионерите са снабдени са с дърва. Прави се всичко 
възможно през студените зимни дни пенсионерите  да се събират на топло и 
светло. През Новогодишните празници да бъдат заедно. Да празнуват  и се 
веселят, да изолират самотата, да споделят болките и проблемите си, да 
почувстват уважението и обичта на хората край себе си и подкрепата на 
близките си. „Те са нашите майки и бащи и ние сме длъжни да се грижим за тях 
с много любов и признателност, защото ние вървим по техните стъпки”. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност -Здравеопазване 
           Във всички детски заведения и училища, намиращи се на територията на 
община Мъглиж функционират здравни кабинети, които се обслужват от седем 
медицински специалиста. Медицинските кабинети са снабдени с необходимите 
лекарства за оказване на спешна и неотложна помощ.  
           През месец януари 2013 г. здравните служители съвместно с експерти от 
РЗИ  направиха   Анализ на здравословното състояние на децата и учениците 
от община Мъглиж. Набелязаха се мерки за преодоляване на 
неблагоприятните фактори, оказващи влияние върху развитието на децата и 
учениците.  
           Във всички училища на община Мъглиж бе проведена информационна 
кампания  сред 12 годишните девойки и техните родители относно 
необходимостта от имунизация срещу рак на маточната шийка. В резултат на 
проведената информационна кампания община Мъглиж е една от общините в 
област Стара Загора с най-голям брой направени имунизации. 
          Община Мъглиж се включи в Национална програма за изпълнение на 
Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етническите малцинства. За целта бяха 
проведени профилактични педиатрични прегледи на 99 деца  в риск от град 
Мъглиж и село Ягода. 
          През месец октомври 2013 г. бе проведено обучение на медицинските 
специалисти от лектори на Регионална здравна инспекция  град Стара Загора. 
Набелязани бяха мерки за подобряване организацията и работата на 
медицинските служители. 
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          В община Мъглиж бе сформиран екип, който се включи като партньор в 
проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна 
интервенция при деца с ментални проблеми” на Гражданско сдружение 
„Алтернатива 55”, град Стара Загора. 
 
           На територията на община Мъглиж работят осем лекари с индивидуална 
практика за първична помощ и шест зъболекари, които покриват почти всички 
населени места на община Мъглиж.  
           В град Мъглиж е обособен Център за спешна медицинска помощ. В него 
работят 18 медицински специалиста и един санитар. Центърът обслужва всички 
населени места в община Мъглиж. 
          През 2013 г. със средства на община Мъглиж бе извършен основен 
ремонт на здравната служба в село Шаново, с което се създадоха условия, 
жителите на селото да получават по-качествени здравни услуги и по-добри 
условия за работа на здравните работници.   
         През месец септември 2013 г. в град Мъглиж бе проведена 
информационна и скринингова кампания за оценка  и ранна профилактика на 
остеопорозата  и свързаните с нея фрактури. По време на кампанията се 
осъществиха информационни беседи и скринингови измервания, насочени към 
здравословен начин на живот с цел укрепване на мускулите, намаляване на 
наднорменото тегло, ограничаване риска от падания при възрастните хора. 
Разпространени бяха  информационни материали. С кампанията се повишиха 
познанията на гражданите, отнасящи се към  превенция на рисковите фактори 
за поредица от социално-значими заболявания при  застаряващото население. 
        През месец септември 2013 г община Мъглиж и Кабинета за анонимно и 
безплатно консултиране и изследване за ХИВ/ СПИН към РЗИ Стара Загора 
организираха и извършиха изследване на 104 лица по желание. В кампанията 
се включиха седем населени места / гр. Мъглиж, с.Ягода, с. Шаново, с. Ветрен, 
с.Дъбово, с. Тулово и с. Зимница/. По време на консултирането бяха дадени 
насоки за начините на предпазване от ХИВ/СПИН и сексуално предавани 
инфекции. Раздадени бяха 768 презерватива и 169 здравно-образователни 
материали.  
       В изпълнение на Национална програма за изпълнение на Плана за 
действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 
принадлежащи към етническите малцинства през месец октомври 2013 г. се 
организираха  и извършиха акушеро-гинекологични прегледи в следните 
населени места: град Мъглиж; село Зимница, село Дъбово. По време на 
кампанията бяха прегледани и консултирани  181 жени в риск. Всички 
прегледани жени, на които е необходимо лечение бяха дадени  препоръки за 
това. Раздадени бяха информационни материали и презервативи. 

     Всички изброени  мероприятия, способстват за създаване на благоприятни 
условия за промоция на здравето и профилактика на социално значими 
болести сред населението на община Мъглиж. 

 
Социални дейности 
        
     Политиката на Община Мъглиж в сферата на социалните услуги е 

насочена към повишаване качеството на живот на лицата в неравностойно 
положение.  
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       При планиране и осъществяване на социалните услуги,  община Мъглиж 
се ръководи от следните принципи: 
         -Равнопоставеност; 
        -Не допускане на  дискриминация по етнически, възрастов, здравословен и 
ли полов признак; 
        -Осигуряване на условия за социална интеграция и пълноценен живот на 
всички лица и групи в риск. 
         -Предоставяне на достъпни, разнообразни и мобилни услуги; 
 
Домашен социален патронаж 
            Община Мъглиж има изградена 10 годишна традиция в предлагане на 
социалната услуга Домашен социален патронаж.  
            Домашният социален патронаж е форма за обслужване по домовете на 
лица над 65-годишна възраст и инвалиди, които са затруднени самостоятелно 
или с помощта на близки да организират своя бит.   
            С предимство при приемане в патронажа се ползват лица над 75-
годишна възраст, самотните и лицата с доходи до размера на социалната 
пенсия. 
            Домашният социален патронаж осигурява: 
            1. Приготвяне и доставяне на храна; 
            2. Наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на 
медицинска помощ; 
            3. Поддържане на хигиената в дома; 
            4. Покупка на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост 
със средства на обслужваните; 
            Домашния социален патронаж се намира село Ягода в сграда, която бе 
реконструирана и обзаведена в съответствие с нормативните изисквания.  
            Храната се приготвя съгласно изготвено сезонно  меню от специалист – 
диетолог, съобразено с възрастовите изисквания за балансирано и 
здравословно хранене на потребителите.  
            От услугите на Домашния социален патронаж се ползват 104 
потребители от всички населени места на общината.  
 
Издаване на карти за паркиране за хора с увреждания 
            В изпълнение на чл.99 /а/ от Закона за движение по пътищата и 
постъпили молби  през периода от 01 януари до 12 ноември 2013 г. са издадени  
27 карти за  паркиране за хора с увреждания 
          Право за ползване на карта за паркиране за лица с увреждане имат лица, 
с постоянен или настоящ адрес Община Мъглиж, които  вследствие на 
увреждане 

-имат над 50%   процента трайно намалена  работоспособност (респективно 
ограничена възможност за социална адаптация при децата) определен от 
ТЕЛК/НЕЛК, които  не могат да се придвижват без използването на 
инвалидна количка, ортопедични апарати, протези, патерици или чужда 
помощ; 
-имат над 71% процента трайно намалена  работоспособност (респективно 
ограничена възможност за социална адаптация при децата) определен от 
ТЕЛК/НЕЛК вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания 
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        Издадената от Община Мъглиж  карта дава право на притежателя и на 
специални съоръжения за паркиране на определените и обозначени за тази 
цел места в цялата страна, както  и на територията на Европейския съюз.  
 
 
 
 
ОМП, ГЗ и СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
По обществен транспорт и безопасността на движение в общината 
       През пролетта на 2013 год. са възстановени пешеходните пътеки и 
хоризонталната пътна  маркировка в централната част на гр. Мъглиж, пред 
сградата на ПГСС “Гео Милев” гр. Мъглиж, и по централните улици. 
Ремонтирани са някои знаци за осигуряването безопасността на движение, на 
места къде е било необходимо поставянето на нови, при наличност са 
поставяни.  
      За сигурността и спокойствието на гражданите: 
      -Засилване на полицейското присъствие по населените места. По време на 
кампания по прибиране на реколтата в Общината, по охрана се включи и ГД 
„Жандармерия”, което оказа ефект. Издадена  са заповеди на за опазване на 
селскостопанската продукция.  
      -През  пролетта е изготвен Оперативен план  за защита на горските 
територии от пожари през съответната календарна година, разписан от кмета и 
съответните компетентни институции.  
      -Подписан е договор между Общината и Файр инженеринг гр. Казанлък, за 
осигуряване на по добрата пожарна безопасност и защита на населението в 
кметствата, пенсионерските клубове, читалища, детски градини, училища и др. 
институции и стриктно да се следят и спазват разпоредбите на съответните  
действащи Наредби, правилници и закони. 
     -Разработена и приета е нова наредба за „Пожарна безопасност и защита на 
населението на територията на Община Мъглиж”. 
     -Издавани са заповеди по време на пожароопасния сезон през лятото, по 
време на есенно зимната кампания, жътвената кампания и зимната подготовка, 
като са споменати съответните задължения на отделите структури и учредения 
на територията на общината по  опазване на сигурността, здравето, 
имуществото и инфраструктурата в Общината. Стриктно се следи от служители 
на Общината и компетентните органи спазването на заповедите и изискванията 
по тях. 
     -Спечелен е проект за аварийно възстановяване на подпорна стена в с. 
Сливито на стойност 101 247 лв. , подаден към Междуведомствена комисия за 
възстановяване и подпомагане към МС през 2012 год., в момента предстои 
неговото изпълнение. 
     -Актуализирани са отделните части на плана за защита при бедствия, 
разчети по неговото изпълнение и други заповеди, и   документи свързани с 
защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи 
    - Извършване на текущ ремонт на съществуващо осветление на гр. Мъглиж, 
за сумата от 292 143.60 лв.,  което ще е по ефективно и енергоспестяващо, ще 
се осигури спокойствието и сигурността на населението.   
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ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИИ,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА” 
 

През отчетния период Дирекция „ИОСУТ” е извършила следните 

дейности, свързани с програмата за управление на Община Мъглиж: 

Извършен е основен ремонт на здравните служби в с.Шаново и 

с.Юлиево, покрива на ОДЗ”Камбанка” гр.Мъглиж, както и на път SZR 1082 

Тулово-Юлиево. 

Направи се рехабилитация на гробищен парк гр.Мъглиж. 

Приключи изграждането на изкуствени водоизточници за опазване на 

горите от пожари в землищата на с.Юлиево и с.Тулово. 

Извършени са разпоредителни сделки с имоти частна общинска 

собственост, както следва: 

Продажби – 19 бр., както следва: 

           -с.Ветрен – обект за стопанска дейност „Кафе” с площ 130 кв.м.; 

           -с.Зимница – нива с площ 55, 972 дка, индивидуални култури с площ 198, 

703 дка и нива с площ 0,352 дка; 

           -с.Дъбово - индивидуални култури с площ 80,604 дка, индивидуални 

култури с площ 169,498 дка, индивидуални култури с площ 30,006 дка, нива с 

площ 0,710 дка, нива с площ 0,788 дка, нива с площ 0,976 дка и индивидуални 

култури с площ 162,093 дка; 

           -с.Тулово – изоставена нива с площ 0,575 дка; 

           -с.Селце – нива с площ 0,249 дка; 

           -гр.Мъглиж – лозе с площ 562 кв.м., изоставена орна земя с площ 323,933 

дка, урегулиран поземлен имот за хранително-вкусовата промишленост с площ 

256 кв.м. и изоставена орна земя с площ 150,798 дка; 

            -с.Ягода – изоставена нива с площ 0,521 дка и нива с площ 0,571 дка. 

Реализираните продажби на недвижими имоти са обща стойност – 334 983.48 

лв.; 

Сключени договори за аренда 7 бр. на обща стойност 5 105.51лв. за 

следните недвижими имоти: 

            -с.Ветрен – нива с площ 3,297 дка, нива с площ 6,255 дка и нива с площ 

4,100 дка; 
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             -с.Юлиево – овощна градина с площ 30,762 дка, овощна градина с площ 

12,730 дка и овощна градина с площ 5,094 дка; 

             -с.Шаново – нива с площ 12,121 дка. 

Отдадени под наем  15 бр. недвижими имоти на стойност 1 702.64 лв. в : 

              -с.Юлиево – нива с площ 3,804 дка, ливада с площ 1,449 дка, ливада с 

площ 2,543 дка, ливада с площ 3,025 дка, ливада с площ 2,003 дка, ливада с 

площ 1,404 дка, ливада с площ 1,508 дка, ливада с площ 0,997 дка, ливада с 

площ 2,836 дка, нива с площ 3,101 дка, нива с площ 3,402 дка и нива с площ 

22,724 дка; 

              -с.Шаново – помещение с площ 6,5 кв.м., нива с площ 0,620 дка, нива с 

площ 1,593 дка, нива с площ 0,919 дка, нива с площ 1,609 дка, нива с площ 

0,322 дка, нива с площ 3,115 дка и нива с площ 1,801 дка;  

              -с.Зимница - павилион с площ 12 кв.м.; 

               -с.Тулово – павилион с площ 53 кв.м. и нива с площ 11,734 дка. 

Отстъпено е право на строеж върху 7 недвижими имота на обща стойност 

6 711.92 лв. в: 

              -гр.Мъглиж върху поземлени имоти с идентификатори по кадастрална 

карта на града № 49494.701.1847 с площ 362 кв.м., № 49494.701.2849 с площ 

313 кв.м., № 49494.701.2857 с площ 489 кв.м., № 49494.701.1630 за огрда върху 

2.4 кв.м., № 49494.701.2861 с площ 300 кв.м., № 49494.701.2862 с площ 

300кв.м. и № 49494.701.2831 с площ 300 кв.м.; 

                -с.Ветрен върху УПИ ХІІ, кв.10 с площ 515 кв.м. 

Прекратена е съсобственост между общината и физически лица върху 12 

имота: 

                -гр.Мъглиж - 15/828 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор по 

кадастрална карта на града № 49494.701.1203; 

                -с.Ветрен – 19/393 ид.ч. от УПИ V 499, кв.61 по плана на селото; 

с.Тулово – 15/478 ид.ч. от УПИ І 329, кв.45 по плана на селото; 

                -с.Борущица – 16/1105 ид.ч. от УПИ V 68, кв. 28 по плана на селото; 

                 -с.Ягода – 149/949 ид.ч. от новообразуван имот № 87212.800.19, 

183/883 ид.ч. от новообразуван имот № 87212.800.16, 114/714 ид.ч. от 

новообразуван имот № 87212.800.1, 72/472 ид.ч. от новообразуван имот № 

87212.800.17, 281/681 ид.ч. от новообразуван имот № 87212.800.51, 10/390 ид.ч. 
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от новообразуван имот № 87212.800.210, 39/539 ид.ч. от новообразуван имот № 

87212.800.209 и 146/ 1026 ид.ч. от новообразуван имот № 87212.800.4, 

Общата стойност на тези сделки възлиза на 15 088.22 лв. 

 

Отдадени са за срок от 1г. десет маломерни имота и осем пасища ,а две 

пасища за срок от 5г. на обща стойност 13 635.14 лв. 

Съставени са 534 акта за общинска собственост.  

Подготвени и подписани са 95 бр. отговори на заявление. 

В процес на актуване са пустеещите общински земеделски земи, след което 

предстои тяхното отдаване на селскостопански производители. 

Разрешени, изработени и одобрени са пет комплексни проекта за 

инвестиционна инициатива. 

Одобрени са шест подробни устройствени планове, от които едни план за 

застрояване и пет плана за регулация. 

Съгласувани и одобрени са 68 инвестиционни проекта по които са издадени и 

същия брой разрешения за строеж. 

Издадени са 145 бр. удостоверения за търпимост на строежи, 110 бр. 

удостоверения за идентичност на имоти и 481 бр. скици на поземлени имоти. 

Дирекция „ИОСУП” започна процедура по узаконяване на незаконните строежи 

на територията на Община Мъглиж, която предвижда съставяне на констативни 

актове за незаконно строителство, издаване на становища от главен архитект 

за подлежащите на узаконяване строежи, съставяне на актове за установяване 

на административно нарушение, налагане на глоба с наказателно 

постановление, одобряване на инвестиционен проект заснемане за 

узаконяване, привеждане на строежа в съответствие с одобрените книжа и 

издаване на акт за узаконяване. 

 
ИТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ 
          Ръководството на община Мъглиж възобнови контактите си с Давид 
Холдинг АД , в резултат на което се организира и на 27 март 2013г. се 
извърши обновяване към новата версия на интегрираната информационна 
система „Archimed”. Същевременно бяха констатирани и отстранени 
неизправности.  

        На 23 април 2013г. се проведе втора среща с представители на Давид 
Холдинг, на която се извърши обучение за работа със системата на 
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служителите, работещи в общинска администрация.  
Частично бе обновено хардуерното оборудване в прилежащите към 
общината кметства с цел по-качествено и навременно обслужване.  
       Създадена е нова интернет страница на Община Мъглиж, която е много 
по-гъвкава,  задоволява по-добре информационните потребности на 
гражданите и дава възможност за получаване на обратна връзка, за да може 
да се подобри качеството на обслужването.   
       На кметствата в община Мъглиж е предоставен достъп до ”НБД 
население”, който им осигурява възможност да се издават част от 
удостоверенията, издавани от  община Мъглиж. 
       Доставена и инсталирана е офис техника в изпълнение на проект, 
финансиран по ОП „Техническа помощ”. Поставени са информационен екран 
и киоск-терминал в ЦИУГ- център за информация и обслужване на граждани. 

МКБППМН 
         Противодействието на детското асоциално поведение и мерките, които са 
алтернатива на наказанието по отношение на деца – правонарушители са 
регламентирани в Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и са приоритет на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 
община Мъглиж. 
       Анализът на дейността на комисията, обсъден на редовно заседание на 
29.10.2013г. с участието на обществени възпитатели и представители на 
училищни комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, 
показа  чувствително намаляване на броя на образуваните и проведени 
възпитателни дела в сравнение с 2012г. и 2011г.До края на месец октомври  са 
решени 16 възпитателни дела срещу 31 дела  за същия период на 2012г. и 24 
дела за 2011г. , като е запазен  процента на   извършените   кражби. Причината 
е преди всичко в активизирането на дейността на комисията и прилагане на 
възпитателни мерки своевременно, за постигане на позитивна промяна и 
коригиране на поведението на извършителите .  
     МКБППМН традиционно организира общински конкурси по значими за 
подрастващите теми. На 07.03.2013г. се проведе тържествено награждаване  
на участниците в общинския конкурс за детска рисунка  и есе на тема „Моето 
добро дело”. Целта на организаторите бе  да се  насочат  децата да представят 
какво е за тях „добро дело”, да  се допринесе за по-доброто общуване помежду 
им и да се насърчат да създават творби, вдъхновени от добрите 
дела.Участниците се включиха в две възрастови групи:първа възрастова група 
-за ученици от първи до четвърти клас и втора възрастова група -за ученици от 
пети до осми клас.Участваха 59 рисунки и 6 есета на ученици от всички 
общински училища . 
       МКБППМН към общинаМъглиж организира за четвърта поредна година 
Общинска викторина по безопасност на движението по пътищата, на 
24.04.2013г. Във викторината взеха участие 5 отбора от основните училища в 
общината    
      На 09.10.2013г. в Залата на третия етаж на Старото кино в град Мъглиж се 
проведе награждаване  участниците в общинския конкурс за детска рисунка и 
есе на тема „Моята лятна ваканция”. Конкурсът е организиран от община 
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Мъглиж и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните. 
      Мероприятието е част от кампанията на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.-„Моята 
безопасна лятна ваканция”. 
За първа година в лятната работа с децата се включиха и народните читалища: 
- Народно читалище „Пробуда-1869” – гр.Мъглиж 
- Народно читалище „Заря-1905”- село Тулово 
- Народно читалище „Напредък-1902”- село Зимница 
- Народно читалище „Васил Левски -1942”- село Борущица 
Под ръководството на секретарите в читалищата в селата Зимница, Борущица 
и Тулово и в град Мъглиж , през лятната ваканция , децата от общината 
нарисуваха 40 рисунки и написаха 3 есета за своите преживявания през лятото.  
         МКБППМН осъществява  съвместна дейност с Народно читалище 
„Пробуда-1869” гр.Мъглиж. Резултат на съвместната работа с децата е проекта 
на читалището от Фонд „Глобални библиотеки” -„Знаем,можем и творим” с 
партньор комисията, който успешно се проведе до  края на месец октомври. 
Осъществи се полезно ангажиране  свободното време на деца от 8 до 14 
години от град Мъглиж с активно използване на ИКТ чрез създаване на работно 
ателие  с провеждане на занимания по интереси в два модула:Превенция на 
здравето и  Приложно изкуство.. 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ ЗОРНИЦА” 

 

         Дневен център за възрастни хора „Зорница” предоставя на 46 

потребителя богата дейност от мероприятия.  

Осигуряването  на топла храна, приготвяна на място.  

Провеждат се индивидуални и групови разговори, беседи на различни теми   ( 

здравни, социални и др.).  

Потребителите са се включели в следните групи по интереси:  

-група – пеенe; 

        Татяна Карастоянова е ръководител на групата по пеене. Тя акомпанира 

на акордеон и помага за научаването на репертоар от песни, който се използва 

при празници, посещения от гости  и визити на други центрове.  

-група – кулинарство;  

         Тук потребителите приготвят най- често баници и питки, и други кулинарни 

изделия, които използват за определен вид събиране (честване на празник, 

посрещане на гости, кафе - или чай – парти) 

група – фитнес;  

        Групата по фитнес използва оборудвана зала от фитнес уреди и обръчи. 
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-група – занимателни игри; 

        Най – често се играят „Не се сърди човече”, „Домино”,” Дама”, редят се 

Пасианси. 

     Всички с  удоволствие  празнуват заедно рождените  и именните си  дни,  

отбелязват големите християнски празници  като Коледа, Великден, 

Гергьовден, Цветница и др.. 

      За потребителите е истинско удоволствие да вземат участие в 

организираните екскурзии. През 2013 г. се запознаха с природните и 

исторически забележителности: Богородична стъпка край Старозагорски 

минерални бани,  Мегалитен паметник край село Бузовград, Етнографския 

комплекс „Дамасцена”  в село  Скобелево,  Дряновския  манастир, Тракийската 

гробница в село Старосел,  Къща - музей „ Хаджи Димитър” и  „ Къща – музей  

Сливенски бит XIX-XX век “ град Сливен. 

      Незабравими ще останат   срещите  с потребители от  други дневни 

центрове в страната. През тези години  са осъществени срещи с потребители 

от Дневен център  и пенсионерски клуб в село Манолово, Дома за стари хора 

село Търничене,  Дневен център в град Дряново, Дневен център в град Хисар, 

Дневен център за стари хора в град Сливен  и  Дневен център за стари хора в 

град Велико Търново. 

        За справяне със стреса и преодоляване на психологическата бариера на 

третата възраст с  потребителите на дневния център са проведени  два  

психотренинга. 

       Дневен център „ Зорница” работи съвместно с пенсионерски клуб „ 

Мъдрост”  и Обединено детско заведение „ Камбанка” от  град Мъглиж. В 

резултат от съвместната ни работа се е получила  добра хармония между две 

поколения. 

    Дневен център  „ Зорница” съвместно с Община Мъглиж проведе Първи 

самодеен Фестивал на изявата под мотото: 

   „ Елате и се представете, таланта си ни покажете 

     песни, стихове, който знае, нека ни омае. 

     И наградата тогава ще получите веднага.”  

      В него взеха участници от Дневен център за стари хора град Казанлък, 

Дневен център за стари хора село Манолово, Дневен център за стари хора 
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село Старосел, Дневен център за стари хора „ Слънчев дом” град Габрово, 

Дневен център за стари хора ” Надежда”  град Хисар и Дневен център за стари 

хора град Сливен. 

      Дневен център за възрастни хора „Зорница” град Мъглиж отбеляза с голямо 

тържество петата си годишнина. За добрата атмосфера се погрижиха 

народните певци  Стефан Недялков и Наталия Димова, които в дует изпълниха 

китка от народни песни. 

     Капацитета на центъра е запълнен и  в момента има чакащи молби на 

кандидат потребители. Това  дава основание да се  заяви, че Дневен център 

„Зорница” е любимо място на хората в пенсионна възраст в град Мъглиж.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
     Приоритет в работата на Общината е младото поколение – бъдещето на 
децата и учениците. Политиката на ръководството на Общинска 
администрация – Мъглиж е да се обхванат всички подлежащи на обучение и 
да се осигури на всички подлежащи деца и ученици равен достъп до 
образование.  

Образованието и възпитанието на децата и младите хора в Община 
Мъглиж се осъществяват в 2 типа  учебни заведения: 

-Общообразователни учебни заведения: начални, основни и 
среднообразователни  училища; 

           -Детски заведения; 

  УЧИЛИЩА За учебната 2012 – 2013 г., на територията на общината 
функционират 6 общински училища, от които 5 Основни училища /ОУ „Христо 
Ботев” – гр. Мъглиж, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Ветрен, ОУ „Христо 
Ботев” – с. Ягода,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Дъбово, ОУ „Христо 
Смирненски” – с. Тулово/ и 1 Начално училище /НУ „Св. Паисий Хилендарски” – 
с. Зимница/. 

През учебната 2012/2013 год. в училищата са формирани 46 бр. 
паралелки с 841 ученици. С Решение № 208 от 06.08.2012 г. на Общински 
съвет – гр. Мъглиж се разрешава формирането и съществуването на 15 
маломерни паралелки с не по-малко от 10 ученици в общообразователните 
училища  в  Община Мъглиж и на 1 маломерна паралелка с по-малко от 10 
ученици – 9 ученика в ІІІ клас в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбово,  за 
учебната 2012/2013 год. Разрешава формирането на 1 маломерна слята 
паралелка от  І до ІV клас в НУ ”Св. Паисий Хилендарски” с. Зимница. 
Разрешава формирането на 3 слети паралелки от  І до VІІІ клас в ОУ ”Христо 
Ботев” с. Ягода, в ОУ ”Христо Смирненски” с. Тулово и в ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Дъбово. Определени са допълнителни средства за финансиране 
на маломерните паралелки и на маломерната слята паралелка по единните 
разходни стандарти  в  размер на 14 750 лв. 
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 През учебната 2012/2013 год. в училищата са формирани и 8 ПИГ – 

начален курс, като са разпределени   така: в ОУ „Христо Ботев” - с. Ягода - 3 
групи,  в ОУ „Христо Ботев” – гр. Мъглиж - 2 групи и във всички останали 
училища по 1 група. Формирана е и 1  ПИГ – среден курс в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – с. Ветрен. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Ветрен има 1 ПГ – 5 и 6 годишни 
деца и ОУ „Христо Ботев” – гр. Мъглиж има  1 ПГ – 5 и 6 годишни деца. 

Община Мъглиж с Решение № 185 от 17.07.2012 г.  на Общински съвет - 
гр. Мъглиж, е запазила статутът на  двете средищни училища: ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” с. Ветрен и ОУ „Христо Ботев” с. Ягода, в които се осигурява 
столово хранене, транспорт и целодневна форма на обучение на пътуващите 
ученици. Осигурен е превозът на ученици от селищата, в които живеят  до 
училища, в които учат.  

Брой отпаднали ученици – за учебната 2012/2013 година броят на 
отпадналите ученици, по сведения на директорите на училищата е следният: 

- В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбово -  1 отпаднала ученичка.  
- В ОУ „Христо Смирненски” с. Тулово -  1 отпаднал ученик.  
- В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен -  8 отпаднали ученика. - В  

ОУ  „Христо Ботев” гр.  Мъглиж - 6  отпаднали ученика. Причини:   
Незаинтересованост на родителите и постъпили от тях Декларации за 
нежелание децата им да посещават училище. Същите са консултирани от ДСП 
Мъглиж  с приложени писма  2 ученика; Напуснали Мъглиж без установено 
местонахождение   3 ученика; Заминал в чужбина  1 ученик 

- В „Христо Ботев” с. Ягода – 2 отпаднали  ученика  
 - В НУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Зимница няма отпаднали ученици. 

Отдалечеността на кварталите, в които живеят децата и учениците от 
училищата и детските градини и лошото състояние на улиците ги затрудняват 
при посещаване на училищата и детската градина, особено през зимата и при 
дъждовно време. Това е една от причините за ранното отпадане от училище на 
ученици от ромски произход. Друга причина и ниската мотивация на родителите 
децата им да посещават училище. Децата от социално слаби семейства нямат 
възможност да си закупуват учебни помагала и пособия и често поради липса 
на средства не посещават учебните занятия. 
         Брой необхванати ученици – за учебната 2012/2013 година броят на 
необхванатите ученици, след направения анализ съвместно с РИО на МОМН – 
Стара Загора е общо 110 ученика, като 94 от тях са от ромски. Община Мъглиж 
е на първо място в областта по необхванати ученици. Причините за това са 
няколко:  По-голямата част от тези ученици в настоящия момент не живеят на 
територията на общината. Техните родители работят в чужбина за препитание 
– предимно в Гърция, Испания и Италия и те са с тях в чужбина. Друга част от 
тях не посещават училище, защото родителите им са безотговорни, 
немотивирани и не иска да ги пущат да се обучават и възпитават в детските 
градини и училищата. През последната учебна 2011-2012 г и настоящата 2012-
2013 г. се забелязва, че е намален е процента на непосещаващите училище 
ученици.  
        Данни за реинтегриране на отпаднали ученици – за учебната 2012/2013 
година броят на реинтегрираните отпаднали ученици, по сведения на 
директорите на училищата е следният:  
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 - В ОУ „Христо Смирненски” с. Тулово -  1 реинтегриран отпаднал ученик                                
-          - В ОУ „Христо Ботев”с. Ягода 1 реинтегриран отпаднал ученик от І клас,  
  - В другите училища нямаме реинтегрирани отпаднали ученици 
 

Данни за работа с родители – Във всички училища се провежда работа 
с родителите. Провеждат се родителски срещи. Провеждат се индивидуални 
разговори с родителите на ученици застрашени от отпадане. Осъществяват се 
срещи и посещения по домовете на родителите. Учителите имат ден, в който 
могат да консултират родители на деца, застрашени от отпадане и родители на 
други деца. Консултациите са относно: 

-Консултация на родител относно: поведение;   
-Консултиране на родители относно : насърчаване на децата за техни 
заложби и таланти; 
-Консултиране на родители относно : изграждане на трудови навици и 
самостоятелност; 
-Консултиране на родители относно: социализация и  образователни 
затруднения. 

        Данни за извънкласни дейности – във всички училища под различни 
форми се провеждат следните извънкласни дейности: 

   -  В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбово, ОУ „Христо Смирненски” с. 
Тулово и ОУ  „Христо Ботев” гр.  Мъглиж се работи по Проект „УСПЕХ”  и 
проблемните ученици участват в различни групи съобразно желанията и 
интересите им вече две години. Има създадени: Клуб „Сръчни ръце” и секция 
„Млад еколог”. 
         - В   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен и ОУ „Христо Смирненски” с. 
Тулово, по проект «Намаляване отпадането на ромски деца от училище»  на 
Център «Амалипе» и Фондация «Америка за България» по програмата за 
намаляване на отпадането на ромските ученици към  Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – има създадени групи: 
„Фолклор на етносите”  и „Етническо разнообразие и разбирателство” в 
различните  класове. 
          - Във всички училища има свободно избираема подготовка като: СИП 
компютри, ИТ, интернет, физическа култура и спорт и др.  
 - Ученици от всички училища участват в танцови състави към читалищата 
на територията на общината; 

- В ОУ „Христо Ботев” с. Ягода се провеждат часове по СИП „Религия” за 
учениците в прогимназиален етап на обучение. Част от учениците от начален и 
прогимназиален етап участват и в състав за народни танци с хореограф от 
читалище „Гео Милев” с. Ягода, като репетициите се провеждат във 
физкултурния салон на училището. 
           Данни за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни – 
През близките 2-3 години  няма сформирани групи за обучение и ограмотяване 
на малограмотни и неграмотни възрастни. В ОУ „Христо Ботев” с. Ягода има 
въведена самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-
годишна възраст. В такава форма през настоящата учебна година се обучават 
14 ученика, като 11 от тях са от ромски произход. 
 

ДЕТСКИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ са 7 на брой, от които имаме 3 ОДЗ : ОДЗ 
„Камбанка” – гр. Мъглиж, ОДЗ „Детелина” - с. Дъбово, ОДЗ „1-ви юни”-  с. Ягода 
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и  4 ЦДГ  :ЦДГ „Снежанка” - с. Тулово, ЦДГ „Здравец” - с. Ветрен, ЦДГ „Радост” 
– с. Юлиево и ЦДГ „Златната рибка” - с. Зимница  

Във всичките детски заведения има 16 групи в ОДЗ и ЦДГ с 327 деца. 
Като от тях в яслена група 47 деца. На територията на община Мъглиж няма 
Детски ясли, като отделни институции. Има само яслени групи към  ОДЗ 
„Камбанка”, ОДЗ „Детелина” и ОДЗ „1-ви юни”. 

Обхванатите деца по възрастови групи са следните: във възрастова 
група 3-5 г. - 143 деца, възрастова група 5 г. - 76 деца и възрастова група 6 г. - 
61 деца. Самостоятелни подготвителни групи с обхванати деца на 5 и 6 
годишна възраст има в: 2 групи в ОДЗ „Камбанка” – гр. Мъглиж, 1 група в ОДЗ 
„Детелина” - с. Дъбово и 1 група в ОДЗ „1-ви юни”-  с. Ягода. Останалите 5 и 6 
годишни са обхванати в смесените групи в ЦДГ „Снежанка” - с. Тулово, ЦДГ 
„Здравец” - с. Ветрен, ЦДГ „Радост” – с. Юлиево и ЦДГ „Златната рибка” - с. 
Зимница. 

През периода 2012 г. -2013 г. беше закупено  обзавеждане /секционни 
шкафове, детски легла, гардеробчета, бойлери, абсорбатори, косачки за трева, 
печки, кухненски пособия и др./  в детските заведения, както и съвременни 
дидактически средства, необходими за подобряване качеството на учебния 
процес. Работеше се по Стратегия, както и по Програмата към нея за  
развитието на образованието в общината. В нея са конкретизирани проблемите 
в образованието и са набелязани мерките за решаването им. 

Системата на делегирани бюджети на общинските училища функционира 
нормално и училищата имат финансова стабилност, което се отразява на 
работата на 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 сгради и земи, с 
цел увеличаване собствените приходи на училищата и самостоятелна 
издръжка. 

Продължиха усилията на общинското ръководство и директорите на 
учебни заведения за кандидатстване по националните програми, по които 
МОМН осигурява финансиране. Училищата се включват със свои проекти в 
Националната програма „С грижа за всеки ученик”, Национална програма „На 
училище без отсъствие”, компонент „Без отсъствие“, „Оптимизация на 
училищната мрежа”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
училище”,  „Училището – територия на учениците” и др. 

Организирани и проведени бяха общински състезания по футбол, 
победителите представиха общината на областните кръгове на ученическите 
игри 2013 г.  

Беше пореден и Общински турнир по футбол с младежи под мотото „За 
купата на кмет – Петел”. Класиралият се отбор на първо място получи жив 
Петел и награда. Поощрителни награди получиха и останалите три отбора. 

С цел повишаване на знанията и уменията за безопасност на децата и 
учениците бе проведена  общинска викторина за Безопасност на движението по 
пътищата. Участваха ученици от общообразователните училища на 
територията на общината. Раздадени бяха грамоти и предметни награди. 

Общината  води последователна политика в посока закрила и защита на 
децата и системно се работи по приоритетите, залегнали в „Общинската 
програма  за детето”. 
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Осъществява се строг контрол, във връзка с записването на 6-годишни 
деца за ученици в І-ви клас, без наличието на удостоверение за завършен 
подготвителен клас. 

Общообразователните институции си съдействат за обхващане в 
училище на подлежащите на задължително обучение деца и ограничаване на 
отпадането на деца с асоциално поведение. 

Провеждат се обучения на педагогическите кадри за работа с деца и 
ученици със СОП. На територията на общината в училищата и детските 
заведения се обучават интегрирано, по индивидуални образователни програми, 
общо  26 деца и ученици със СОП. С тях работят ресурсни учители, логопеди, 
психолози  и психиатри от РЦ за ПИОВДУСОП- Стара Загора. 

Продължава реализацията на Общинската програма за образователната 
интеграция на децата и учениците  в неравностойно социално  положение и от 
ромски произход. 

Относно състоянието и готовността на  всички учебни заведения на 
територията на община Мъглиж през настоящия есенно -зимен период, 
положението е следното:  
         -Приключили са  ремонтните дейности на всички учебни заведения на 
територията на община Мъглиж с изключение на ОДЗ „Камбанка” – в гр. 
Мъглиж. Към настоящият момент по проект, грантово финансиран от 
Международен фонд "Козлодуй", се извършва реконструиране на покрива и 
подобряване на енергийната ефективност. Предполагаме, че дейностите ще 
приключат до 31.12. 2013 г. Осигурени са всички условия за успешен старт на 
учебната година.  
         -Очакваме всеки момент да започне ремонт и в ОУ «Св. Св. Кирил и 
Методий» с. Ветрен по същия проект, грантово финансиран от Международен 
фонд "Козлодуй", по който ще се извърши реконструиране на покрива и 
подобряване на енергийната ефективност в училището. 
         -Материално-техническата база е в добро състояние - налице са 
условията за нормален и непрекъснат учебен процес, в т.ч. и през зимните 
месеци. 
         -Създадени са безопасни условия за ползване на сградния фонд на 
учебните заведения, на спортните съоръжения и на дворните пространства. 
         -Има пътни маркировки, но се нуждаят от освежаване. Липсват пътни 
знаци  за ограничаване на скоростта на МПС. Няма и знак „Внимание деца".  За 
нередностите са съставени протоколи от представители на полицейски участък 
гр. Мъглиж и директорите на  учебните заведения.  
         -В учебните заведения е създаден пропускателен режим. Предприети са 
действия от страна на директорите по обезопасяване реда и сигурността в 
районите. 
         -Училищата чрез процедури по ЗОП за избор на фирма за приготвяне и 
доставка на готова храна за обяд на учениците на целодневно обучение от I-IV 
клас и на закуска за учениците от подготвителен, I-IV клас са избрали своите 
изпълнители и доставят готова храна за закуска и обяд. За детските градини - 
храната се приготвя в специално пригодени за това помещения - кухни.  

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ПГСС) „ГЕО 
МИЛЕВ” – ГР. МЪГЛИЖ е единственото среднообразователно училище в 
община Мъглиж, в което младежите от района могат да завършат средното си 
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образование. Основните специалности на редовното обучение 
са:Агроекология,Механизация на селското стопанство,Горско стопанство и 
дърводобив,Горско и ловно стопанство,а на задочното са: Лесокултурни 
дейности и Малък и среден бизнес. 

Липсата на други средни учибни заведения в общината налага учениците, 
завършили осми клас да продължат образованието си, най-често, в съседни 
градове Стара Загора и Казанлък като пътуват ежедневно или остават да 
живеят там. За съжаление, това, най-често, води до прекъсване връзките с 
родното селище и оставане в големия град след завършване на образованието. 

ИЗВОДИ: Училището и детската градина са втори дом за нашите деца, 
независимо от какъв етнос са. На Община Мъглиж, не й е безразлично какъв 
ще бъде животът и развитието на  деца и учениците като личности и бъдещи 
нейни граждани. Затова тя цели да интегрира  в училище и да върне 
отпадналите, като ги мотивира с различни приоми и средства да посещават 
редовно и с желание учебните занятия.  

 
КУЛТУРА 
Основният тип културна институция в община Мъглиж, както в повечето 

малки общини и по селата, са  читалищата. Те осъществяват разнородна  
културна дейност – библиотечна, художествена, самодейност, музейна и др. 

Девет от населените места в общината разполагат с читалищна база. 
Читалищата в Мъглиж, Ягода, Дъбово и Ветрен разполагат със собствени 
салони от 250 до 450 места, други зали с различна площ, със сцени, гримьорни 
и други помощни помещения. 
На територията на община Мъглиж по регистрация съществуват 9 броя 
читалища: НЧ „Пробуда -1869 г.” - гр. Мъглиж, НЧ „Гео Милев – 1926 г.” - с. 
Ягода, НЧ „Развитие-1921 г. ” - с. Дъбово, НЧ „Народна просвета – 1889 г.” - с. 
Ветрен, НЧ „Напредък – 1902 г.” - с. Зимница, НЧ „Наука - 1905 г.” - с. Шаново, 
НЧ „Просвета – 1929 г.” - с. Юлиево,  НЧ  „Заря - 1905 г.” - с. Тулово и  НЧ 
„Васил Левски” - с. Борущица.  
Активна читалищна дейност: Читалищата изпълняват целите си на 
просветно-културни средища, тъй като в малките населени места именно те 
създават културния облик. С разнообразната си  дейност  съхраняват местните 
традиции, обреди и обичаи. Налице е приемственост между поколенията, която 
съдейства както за съхраняване на нематериалното културно наследство, така 
и за придаване на съвременен облик на читалищата като културна институция. 
Приоритети в работата са укрепване на междучиталищния диалог /участие във 
всички мероприятия, включени в Културният календар на общината/ и работа в 
партньорство  с Общинска администрация, образователните институции и 
клубовете на пенсионерите. Комуникацията между институциите допринася за 
разширяване диапазона на дейност по посока към изграждане на съвременната 
визия на читалищата.  
 Основни  дейности на чителищата 
1. Библиотечна дейност. 
2. Културно масова дейност. 
3. Художествена самодейност. 
4. Социална дейност. 
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5. Изготвяне на проекти. 
6. Финансова – счетоводна дейност. 
7. Организационна дейност. 
8. Материално-техническа база. 

1. Библиотечна дейност.  
Силата на демократичното гражданско общество е в образованите и 
информирани граждани. Затова обществото трябва да подкрепя активно такива 
публични институции като библиотеките. В малките населени места в община 
Мъглиж, където няма училища, читалищата се превръщат в единствените 
източници за информация /с. Шаново, с. Юлиево и с. Борущица/. През 
последните няколко години, благодарение на допълващи субсидии от 
Министерството на културата и спечелени проекти има компютърна техника 
във всички читалищата. В читалищата в гр. Мъглиж и с. Дъбово сма създадени 
по програмата „Глобални библиотеки” Информационни центрове, които се 
ползват от населението с голямо желание и интерес, защото осигуряват 
глобална информация и достъп до Интернет. Библиотеките вече не трябва да 
са места, в които можеш да отидеш и само да си вземеш книги за определен 
срок. Те трябва да предоставят информация и услуги, организират 
мероприятия, насърчават надарени хора да създават и споделят свои творби. 
Изхождайки от гореизложеното, определяме следните основни насоки в 
работата на читалищните библиотеки в община Мъглиж през 2014 - 2020 
година: 

-Осигуряване информация и достъп до Интернет за всички населени места 
на територията на община Мъглиж. 
-Извършване на социални дейности и услуги в малките населени места. 
-Възпитаване на интерес и култура за четене на книги, задоволяване 
потребностите на редовни читатели и посетители на библиотеката с нова 
литература и периодични издания. 

2. Културно масова дейност 
Това е дейността, която до голяма степен зависи от обществената подкрепа и 
организационните качества на служителите в читалищата. Тя включва 
организирането и провеждането на местните обичаи, тържествено отбелязване 
на бележити дати, национални и официални празници. 
Подреждане на витрини, изложби и кътове. Работа по обогатяване на 
съществуващите музейни сбирки / за гр. Мъглиж/. 

3. Художествена самодейност 
Читалищните сцени са единствените, които дават възможности за изява на 
талантливите хора. Художествената самодейност в община Мъглиж се развива 
под различни форми в различните населени места. 

• Непостоянни групи самодейци – те се сформират при провеждане на 
местни обичаи. Такива са: лазарски групи във всички населени места, 
коледарски групи във всички населени места, самодейни групи за провеждане 
на обредни ритуали по време на Бабинден във всички населени места, 
самодейната група за празника на „Заврените зетьови” в с. Ветрен. Тези 
непостоянни групи се събират само за определен период, докато трае 
подготовката и провеждането на обичая, после естествено се 

разформироват. 
Читалищата са основните организатори по подготовката и провеждането 

на обичаите и техните служители ръководят сформирането, подготовката и 
участието на самодейните групи. Активно да се работи за привличане на млади 
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участници, както и на населението от ромски произход, с цел развитие и на 
тяхната етнокултура. С провеждането на местните обичаи и обреди, 
читалището изпълняват една от основните си задачи, заложени в Закона за 
народните читалища, а именно: Запазване на обичаите и традициите, 
възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

• Постоянно действащи самодейни състави – такива има единствено в НЧ 
„Пробуда -1869 г.”- гр. Мъглиж и НЧ „Народна просвета – 1889 г.” - с. Ветрен. В 
този случаи самодейните състави функционират в рамките на цялатя година. В 
тези състави се извършва учебен процес, обучение на самодейците. Те 
работят по програма, съобразена с културната програма на читалището и 
подготвят репертоар, подходящ както за мероприятията на читалището, така и 
за изяви на други сцени, фестивали и състезания. Акценти в подготовката ще 
бъдат: Провеждането на местни обичаи, организиране и провеждане на 
качествени културни мероприятия. Участия в селските събори, Регионалните 
фолклорни празници и в общинските празници. Участие в Национални събори. 

4. Социална дейност на читалищата Разширяване социалния обхват на 
читалищната дейност, в това число и постоянна работа с малцинствените 
групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др. 
Читалищата трябва все повече да работят в посока -  проучване потребностите 
на местната общност – анкети, фокус групи, срещи-разговори, социологически 
проучвания и др. Да си създадат  контакти и партньорства – с местната власт, 
институции, НПО, бизнес-среди. Да се работи в посока привличане на 
неформалните лидери на общността в дейността на читалищата. 

5. Изготвяне на проекти Дейността по изготвянето на проекти по 
различни програми на ЕС и Министерството на културата да заеме полагащото 
й се основно място в дейността на читалищните настоятелства. През тази 
година Община Мъглиж подготвя проекти за ремонт на 6 читалища – в селата 
Ветрен, Дъбово, Тулово, Ягода, Юлиево и Зимница и ще кандидатства пред 
Министерството на земеделието и храните, по Мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места", Пиоритетна ос 3 от „Програмата за развитие на 
селските райони” 2007-2013 г. 

6. Финансово – счетоводна дейност. Основни източници за финансиране 
дейността на читалищата е държавата чрез субсидии. Читалищата събират и 
собствени средства от други източници, както следва: членски внос, дарения, 
рента земя, такси, отдаване помещения под наем, като в малките населени 
места тези източници са несигурни и носят минимални приходи на читалищата 
/с. Юлиево, с. Тулово, с. Зимница и с. Борущица/. От общинския бюджет на 
Общината от перо „Култура” се осигуряват финансови средства за 
организирането, провеждането и участието на читалищата в общински, 
регионални и национални фестивали и др.  

С Решение № 291 от 31.01.2013 г. на Общински съвет – Мъглиж е приета 
Годишна програма за читалищната дейност в Община Мъглиж през 2013 г. С 
приемането на това Решение на всички читалища от общинския бюджет на 
Общината от перо „Култура” се осигуриха финансови средства за  дейност, като 
на всички читалища са отпуснати по 200 лева, а на НЧ „Пробуда -1869 г.” - гр. 
Мъглиж - 500 лева. 

От общинския бюджет на Общината от перо „Култура”  са отпуснати и 
4 000 лв. за ромския празник – 8 април, с които средства са организирани 
културно-масови мероприятия в ромските квартали на територията на 
общината. 
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  Тук е ролята на Настоятелствата да проявят организаторски и 
мениджърски способности, за да може читалищата да функционират и се 
развиват нормално през  идните 2014-2020 години. 
Особено важно е да се утвърждава обществено-полезната роля на читалищата 
като информационни и културни центрове в населените места. Доказвайки тази 
своя роля, читалищата ще се утвърдят като жизнено необходими за 
населението институции, които да продължат да бъдат подпомагани и 
финансирани от държавата. 
Счетоводната отчетност ще бъде съобразена със законовите норми. Ще 
продължават да  се изготвят тримесечни финансови отчети. Да се водят 
грижливо и редовно приходно-разходните документи. В срок до 31 март на 
годината читалищните настоятелства да изготвят финансов отчет за 
предходната година. 

6. Организационна дейност 
Читалищата в община Мъглиж организират своята дейност, като спазват 
основните принципи в закона – те са самостоятелни юридически лица. Всяко 
едно читалище поддържа своя членска маса и се ръководи от своя върховен 
орган – общото събрание, а през времето, в което не функционира – от законно 
избрано читалищно настоятелство. 

7. Материално – техническа база. Поддържане на добра хигиена в 
сградите на читалищата. Да се стопанисват добре наличните музейни 
експонати, реквизити, костюми и библиотечен фонд. 

Със съдействието на Общинска администрация Мъглиж, две 
читалища кандидатстваха по  Мярка 322 "Обновяване и развитие на 
населените места". 

Народно читалище „Гео Милев – 1926 г.” с. Ягода, кандидатства по 
проект „Реконструкция и ремонт на читалище Гео Милев- 1926 г.” на стойност  
974 309,58 лева. Проекта има за цел подобряване на средата за живот в 
населените места в селските райони и по-конкретно на село Ягода, община 
Мъглиж. Също така неговото обновяване и развитие. 

Народно читалище „Народна просвета – 1889 г.” в село Ветрен, 
кандидатства по проект „Реконструкция и ремонт на читалище Народна 
просвета-1889 г.” На стойност 973 816,20 лева.  

Основната цел и  на двата проекта е да се преодолее критичното състояние 
на читалищата и да се ликвидира трайно опасността за  живота им, да се изяви 
автентичният им архитектурен образ и да се осигурят задължителните условия 
за цялостна реставрация. 
      Конкретната цел е насочена към ремонта и подобряването на прилежащото 
пространство на читалищата и превръщането им в още по-приятно място за 
посещение от страна не само на местното население, но и на многобройните 
туристи, решили да ги посетят.  

Културният календар на Общината е богат.  Отбелязват се тържествено 
и подобаващо всички национални празници, както и местните традиции, обреди 
и обичаи. Културните институции в Общината се стремят да привличат към 
дейностите си всички възрастови структури от населението, както и да работят 
съвместно с Общинска администрация - Мъглиж.  

Някои от по бележитите културни мероприятия на Общината са: 

-Общоградско отбелязване на празника Трифон Зарезан на 1.02.2013 г. 
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    -Проведен беше Четвъртия общински фестивал на хумора и сатирата 
„Смехът носи здраве” на  пенсионерски клубове в с. Юлиево, общ. Мъглиж под 
патронажа на  г-н Господин Господинов - Кмет на Общината.  
   -Тържествено беше отбелязан и ромския празник – 8 април, с организиране 
на културно-масови мероприятия в ромските квартали на територията на 
общината. 
-Неповторим беше и празника на Общината „Цветница” 
През месец юли 2013 г. в  гр. Мъглиж се проведе Втория пленер по живопис  с 
10 художници от България, Русия, Македония и Сърбия .Тази година премина 
под знака на 135-та годишнина от Руско-турската освободителна война. С 
топли спомени от  културната проява се разделиха участниците в нея, които се 
радваха на гостоприемството на Общината. 
През Месец септември се проведе Първият Рок Фест в Община Мъглиж в 
местността  «Барите» 
Липсата на достатъчно средства е основна пречка и за нормалното 
функциониране на повече от културните институти в общината и за 
разширяване на дейността им. Необходимостта от закупуване на материали и 
планирането на общински прояви изисква средства, които не са достатъчни. 
Активната работа на Общината, съвместно с читалищата по привличане на 
донорски фондове, е текуща задача.  
  
 
СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ОТДИХ 

Културно-историческото наследство и съвременния облик на различните 
изкуства на територията на общината следва да се използват като 
изключителен потенциал за развитие на туристическия отрасъл и 
обслужващите го сектори. Чрез дългосрочна стратегия могат да бъдат 
набелязани конкретни мерки за активен маркетинг на дестинацията и развитие 
на цялостната туристическа инфраструктура. Общината е част от Тракийския 
туристически район, подрайон Подбалкански полета. Наличието на природни, 
исторически и културни забележителности в общината са сериозен потенциал, 
но не се използват пълноценно. Туристическите посещения са краткотрайни, не 
се реализират нощувки, липсва опит в  предлагането на туристически услуги. 
Една от главните причини за слабото развитие на туризма е недоизградената 
инфраструктура. В Общината местата за настаняване са ограничени и това 
създава известни трудности пред развитието на туризма. 

Спортна инфраструктура, също не е добре развита и има какво да се 
желае, не се поддържат добрите спортни традиции. Статистическата 
задоволеност със спортни площи  е недостатъчна.   Следва да се подобряват 
условията за развитието на спорта в училищата и да се осигури достъпност за 
използване на спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи да 
спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане 
на толерантност към различните, затова независимо от не дотам доброто 
състояние на спортните площадки, Община Мъглиж провежда спортни 
състезания и празници. 

Като цяло спортните съоръжения са недостатъчни и морално остарели. В 
общината няма изградена спортна зала, басейни и игрища за по-широк кръг 
спортове. 
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Регистрираните спортни клубове  постигат добри регионални успехи в 
спортовете като футбол и тенис на маса. 

Във връзка с  годишнина от управление на Община Мъглиж на спортната 
площадка в двора на  ПГСС ”Гео Милев”- гр. Мъглиж беше организиран 
футболен турнир за  „Купата на петела”  за мъже на малки вратички. В турнира 
взеха участие 10 отбора от населените места на общината. От 10-те отбора 6 
бяха ромски отбори, а  останалите 4-ри бяха смесени отбори – с представители 
от различните етноси населяващи общината. Футболният турнир завърши с 
обещанието от страна на Кмета, по-често да се провеждат такива и други от 
този род спортни мероприятия в Общината.  

Изводите са, че стимулирането на спортните прояви и мероприятията по 
физическо развитие на младите хора трябва да е приоритетна задача за 
ръководство на Община Мъглиж. Под патронажа на общината трябва се 
организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви.  

На територията на общината няма местна медия, която да отразява 
актуални събития и факти. При необходимост използваме Телевизия Стара 
Загора и Пресс ТВ – Казанлък. Сред изявата в медийното пространство и  
публикациите в двете медии е важно да отчетем, че е спазена 
равнопоставеността между всички етноси на територията на общината. По 
отношение начина на представяне на информацията се изразява 
недискриминативно отношение към ромския и другите етноси.  

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници, 

 Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на 
приоритетите в Програмата за управление на Община Мъглиж 2011- 2015 г., а 
именно: 

-намаляване на безработицата – осигуряване на работа; 
-модерна инфраструктура и благоустройство; 
-решаване на жилищния проблем;- 
-пълно решаване на проблема с Банята в село Ягода; 
-ремонти на всички религиозни храмове и на Мъглижкия 
манастир; 
-съвременни административни услуги; 
-селата в Община Мъглиж и техните проблеми; 
-здравето на нашите съграждани; 
-децата ни и тези, които ги учат и възпитават; 
-гражданите в неравностойно положение; 
-социалната политика на общината; 
-културата и хората, които даряват красота; 
-общественият транспорт и безопасното движение; 
-сигурността и спокойствието на гражданите; 
-хармония с околната среда и екологично развитие; 
-хората, избрали да развиват бизнес в общината; 
-селскостопанските производители; 
-спорт, туризъм и отдих; 
-европейското бъдеще на Община Мъглиж. 
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Успешно приключилите дейности през 2013г. бяха постигнати благодарение на 
конструктивната работа на общинска администрация и Общински съвет 
Мъглиж. Убеден съм, че с обединени усилия ще продължим да реализираме 
новите проекти на община Мъглиж  за доброто бъдеще на неговите жители. 

С уважение: 

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 

Кмет на Община Мъглиж 

  

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мъглиж беше пръв!          . 

Героично минало!            . 

Достойно настояще и бъдеще!           . 

 

 

 

 

 

гр. Мъглиж 

област  Стара Загора 

пл. „Трети март” №32 

тел. 04321 33 01; факс: 04321 22-55 

www.maglizh.bg 


