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ОTЧЕТ  НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

7.11.2013 - 7.11.2014 Г. 
 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл.44 ал.5 от ЗМСМА. 

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за 

срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа 

основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните 

резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за 

изпълнението на програмата в срок до 31 януари 

Отчетът обхваща периода от 7.11.2013 г. - 7.11.2014 г. 

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Мъглиж и 

ръководената от него администрация,извършена ,съобразена и в съответствие с: 

-Програма за управление на община Мъглиж  2011-2015 

-Общински план за развитие(2007-2013) и новоприетия план за развитие (2014-

2020) 

-Национални,регионални и местни програми,стратегии и др. документи важни 

за развитието на общината през отчетния период. 

-Краткосрочни цели и задачи отразени в бюджете на общината за 2014 г. за 

финансова стабилност  и подобряване на социално-икономическото развитие на 

общината. 

          Отчетът представя подробна информация за последователните и систематични 

действия ,свързани с устойчивото развитие на община Мъглиж, а именно: 

-Основен приоритет-оптимално използване на възможностите на европейското 

финансиране - има отражение върху цялостната ни политика в областта на 

инфраструктурата,намаляването на безработицата и социалните дейности; 

-Привличане и реализиране на мащабни инвестиции. 



2 

-Подобряване и усъвършенстване на услугите за физически и юридически 

лица,ефективност на администрацията,ориентиране към резултатите. 

-Висока събираемост на местните приходи 

-Насочване на инвестиции за качествена инфраструктура,за богат културен и 

събитиен календар, 

-Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна среда за 

живеене както в гр.Мъглиж,така и в селата от общината. 

-Провеждане на активна социална политика.насочена към представяне на 

алтернативни социални услуги и възможности за социално включване и 

интегриране. 

       Отчетът е структуриран така,че да отразява най-точно и в подробности работата 

на отделните структурни звена на общинска администрация. 

       Изложението е представено на базата на основните приоритети на Програмата за 

управление на община Мъглиж 2011-2015 г.,а именно: 

-модерна инфраструктура и благоустройство 

-съвременни административни услуги 

-социалната политика на общината 

-европейско бъдеще за община Мъглиж 

-намаляване на безработицата 

-решаване на проблемите в селата на общината 

-разнообразна културна дейност 

-сигурност и спокойствие на гражданите 

-за хората избрали да развиват бизнес в общината 

-за селскостопанските производители 

-хармония с околната среда и екологично равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Уважаеми съграждани, 

Дами и господа общински съветници, 

Уважаеми колеги, 

 служители на Общинска администрация, 

За трети път,заставам пред Вас за да дам отчет за съвместната ни работа  в 

изпълнението на Програмата за управление на общината 2011-2015 г. 

Действително отчитания период може да се характеризира като много 

динамичен. 

Период в който местната власт последователно и систематично изпълняваше 

редица дейности в сферата на общинското имущество,финанси,данъци и 

такси,общинска администрация,устройство и развитие на територията на общината и 

на селата в нея,образованието,здравеопазването,културата ,социалните услуги и др. 

Отново искам да Ви благодаря за доверието и подкрепата от всички Вас. 

Защото заедно можем да постигнем много за добруването на община Мъглиж и 

нейните граждани. 

 

 

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ , БЮДЖЕТ  И 

ФИНАНСИ  

 

Проектът за бюджет за 2014 г. на общината беше  обсъден публично, във връзка 

с чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси  на 29 ноември 2013 г., а самият 

бюджет приет с решение № 543/13.02.2014 г.на ОС Мъглиж . Предстои публично 

обсъждане и на проекто – бюджет за 2015 година до края на месец ноември 2014 

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета на община Мъглиж към  31.10.2014г. 

 Първоначалния бюджет на Община Мъглиж за 2014 година възлиза на                

6 905 147 лв. в т.ч.  

-Субсидия от РБ общо :   4233223лв. 

-Собствени приходи    :    1904440 лв.  

-Преходен остатък от 2013 година     667484 лв. 

-Възстановяване на заем                     100000  лв. 

Към 31.10.2014г.  допълнително беше завишен с 500 833  лв. от които:   

Получени трансфери: 
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-Други получени целеви трансфери от Централен Бюджет:  

 §3111 – 9104 лв. – присъдени издръжки; 

 §3111 - 21984 лв. – корекция по ”Админ” в дейност Образование; 

 §3111 – 79690 лв. – трансфер за Функция „Образование”; 

 §3111 – 70006 лв. – компенсиране във Функция „Образование”; 

 §3111 – 5520 лв. – средства от резерва във Функция „Образование”; 

 §3111 - 3959 лв. – средства във Функция „Образование”; 

 §3111 – 857 лв.корекция в дейност Здравеопазване; 

 §3111 – 290 лв.корекция в дейност Здравеопазване, командировки ТЕЛК. 

 §3118 – 203 880 лв. корекция в дейност „Защита на населението, управление 

и дейности при стихийни бедствия и аварии” 

 §3118 – 2000 лв. корекция в дейност „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности”; 

 §3128  - 41 622 лв. - компенсации на безплатни пътувания. 

Трансфери в размер на  66 440 лв. 

- програми от МТСП в размер на 70 143 лв., 

- Общественна трапезария  - 6 888 лв.,  

- Областна администрация /Избори/ - 17 418 лв. 

- ПУДООС – 4684 лв. 

Дарения (§ 4501) в размер на  3 050  лв. 

§3619 – 1536 лв - Др.неданъчни приходи получени от ОУ   

Приходи от аренди в дейност Образование – 2170 лв. 

Към края на отчетния период се формира общ бюджет от 7 405 980 лв. 

 

А.ПРИХОДИ:       

Приходи с държавен характер:                               

Уточнен  план -4 101 217 лв. ; изпълнение -2 641 008 лв. в т.ч. 

Субсидия от РБ план – 3 567 612 лв. ; изпълнение – 2 639 755 лв. т.ч.  
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-Обща допълваща субсидия – план 3 227 865 лв.  отчет  2 436 517 лв. 

  Определената със  ЗДБРБ за 2014г. субсидия  е в размер на 3 080 423 лв.  

-Целеви трансфери -  план – 3 475 367 лв.; отчет –  2 574 538 лв. 

 Преходен остатък от 2013г.- 533 605лв. 

Банкова наличност към 30.09.2014г.за д.д. – 528 144 лв. 

  

Приходи с общински характер – план 3 304 763 лв.; изпълнение – 1 614 879 

лв. от които - за финансиране на д.д.  500 673 лв. изп. 140 802 лв. 

  

 -Обща изравнителна субсидия  -план  853 200 лв., изп.  564 438лв. 

С държавния бюджет на Република България  за 2014г. тази субсидия беше 

определена на 853 200лв. съответно: изравнителна – 814 600 лв., и  за зимно 

подържане 38600 лв. През периода няма корекция на тази субсидия. Предоставя се 

съгласно Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ). 

 
-Целева субсидия за капиталови разходи - уточнен годишен план- 299 600 лв.; 
изпълнение – 167 975 лв. През отчетния период няма извършена корекция. 
Предоставя се съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. 
 
-Собствени приходи –Уточнен годишен план- 1 910 887 лв.  в т.ч. 
Данъчни приходи- Годишен план 329 500 лв.- изпълнение 256 651 лв. –изпълнение 
на 78 %. Тези данъци се изпълняват ритмично съгласно утвърдения план. 
Неданъчни приходи- Постъпленията от тези приходи  към 31.10.2014 г. при план – 

1 581 696 лв. - отчет 852 363 лв. 

-Заеми-  Общината има предоставен заем в размер на 100 000 лв. през изминалата 

2013 година на ИБСФ, който очаква да бъде възстановен до края на 2014 година.  

С Решение № 650 на ОС Мъглиж от 20.08.2014 год. община Мъглиж е 

предоставила безлихвен заем в размер на 3000 лв. на „Мъглиж 2004” ЕООД 

- Към 31.10.2014 година Общината има следните непогасени кредити:  

Главница  76774, плащане – 70 400 лв. 

Главница 70 000, плащане – 58 330 лв. 

Главница 179770, плащане – 59 920 лв 

Кредитите се обслужват ежемесечно и нямат просрочия. 

  Общината приключи отчетния период с просрочени задължения в размер на 

173 705 лв., просрочените вземания са в размер на 100 410 лв. в т.ч. от наем 
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имущество и неустойки – 29 702 лв.;  такси от ОДЗ и ДСП - 9571 лв.; наем земя и 

неустойки – 60621 лв. и други - 514 лв. На всички длъжници са изпратени 

уведомителни и напомнителни писма. На дължимите суми се начисляват неустойки. 

Има заведени съдебни дела , но сумите  не  са събрани.  

Преходен остатък  от 2013г. -  133 879 лв.  

Наличност на 30.09.2014г.- 19 600 лв.   

 

Б.РАЗХОДИ:      

Разходи за държавни дейности: - Уточнен годишен план - 4 101 217 

лв.,изпълнение 2 641 008 лв. 

Разходите за държавни дейности се извършваха до размера на постъпилите 

държавни приходи. Всички текущи разходи, както и заплати, и осигурителни 

плащания при всички дейности се извършваха ритмично и без затруднения. Като 

трансфер за държавна дейност “Програми за временна заетост” се предоставиха 70 

143 лв. и се  разходиха средства в размер на 70 143 лв. Допълнително се 

предоставиха средства за пътнически превози в размер на 41 622 лв., възстановиха се 

средствата изплатени за присъдени издръжки  - 9104 лв. и командировки на ТЕЛК – 

290 лв. Предоставени бяха и средства от Областна администрация за провеждане на 

избори – 17 418 лв. Като трансфери за държавна дейност Здравеопазване се 

предоставиха 857 лв. и за дейност “Образование” 159 175 лв., в т.ч.: 

- 79 690 лв. за закупуване на учебници,  

        -70 006 лв. за компенсиране на разходите за пътуване на педагогически 

персонал, 

-5 520 лв. допълнителни средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от 

ЗДБРБ за 2014 г., 

    -3 959 лв. средства по НП „На училище без отсъствия” във Функция 

„Образование”; 

В същата дейност - “Образование” беше намалена субсидията с 21 984 лв. 

съгласно “Админ”. 

        Към края на периода в държавните дейности няма просрочени задължения. 

Всички разходи за издръжка се извършват ритмично в законоустановените срокове. 
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        -Дофинансиране-  За финансиране на държавни дейности - Уточнен годишен 

план към 31.10.2014 г. 500 673 лв. Извършените разходи към 31.10.2014 г. са в 

размер на 140 802лв. 

 

Разходи за местни дейности –  уточнен план – 2 804 090 лв.; изпълнение- 1 474 077 лв. 

С постъпилите през периода местни приходи и преходния остатък от 2013 

година се финансираха местните дейности. В тези дейности заплати и осигуровки се 

разплащаха в предвидените срокове без закъснения. Разплатени са и просрочени 

задължения от 2013 година съгласно утвърден график от Общински съвет в размер 

на 199 424 лв. 

Към края на отчетния период  има неразплатени текущи разходи за местните 

дейности за 2014 година в размер на 207 588 лв. 

 

Капиталови разходи         

Извършени са  капиталови разходи през периода  за  местни дейности в размер 

на 249 383 лв. от тях със собствени средства 129 959 лв. и с целева субсидия  167 

975лв. и дофинансиране държавната дейност - 9600 лв. 

 

 

                                                                                        ОТЧЕТ  
                             
ОТЧЕТ      

       за извършеното строителство през 2014 год. и другите разходи за придобиване на материални  
                                                         и нематериални дълготрайни 
активи      
        

 
към 31.10.2014 

год.       
                                                           

  Капиталови разходи през 2014 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 267020 150575 0 0 379071 113201  
Функция ІІ - Отбрана и сигурност 0 0 0 0 49296 48551  
Аварийно възстановяване на подпорна 
стена укрепваща улично платно с. 
Сливито         49296 48551  
               
Функция ІІІ - Образование 0 0 0 0 204410 12000  
Съфинансиране по проект:"Красива 
България" за обект:"Благоустрояване на 
двора на ОДЗ"Камбанка", гр. Мъглиж и 
ажурна ограда"         204410 12000  
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Функция ІV - Здравеопазване 116445 0 0 0 72715 0  
Съфинансиране по проект:"Красива 
България" за обект:"Реконструкция и 
пристройка на сграда на здравна служба 
в с. Дъбово" 116445 0     72715 0  
               
Функция VІ - Благоустрояване и 
комунално стопанство 0 0 0 0 52650 52650  

Благоустрояване и рехабилитация на 
паркови пространства в гр. Мъглиж         52650 52650  
               

Функция VІІІ - Икономически дейности 
и услуги 150575 150575 0 0 0 0  
               
Ремонт и изграждане на пътища в т. 
ч.: 150575 150575          

Ремонт на част от път SZR 1081- І - 5 
(Казанлък-Стара Загора) - Селце 37650 37650          

Ремонт на част от път SZR 1082 - ІV 
(Тулово) - Юлиево - ІІІ - 3188 37650 37650          

Ремонт на път SZR 1068 - граница 
Община Казанлък - І - 5 37650 37650          
Ремонт на път SZR 1087 - ІV - 
50029(Мъглиж) - Манастира "Св. 
Николай" 37625 37625          
               
§ 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 17600 17400 0 0 37204 16758  
Функция І - Общи държавни служби 0 0 0 0 37204 16758  

Придобиване на Общ устройствен план 
на гр. Мъглиж         37204 16758  
               
Функция V - Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 17600 17400 0 0 0 0  
Закупуване на специализирана кола за 
ДСП 17600 17400          
               
  284620 167975 0 0 416275 129959  
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 284620    
               

5% резерв (чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г.) за 
четвъртотокласна пътна мрежа              7925 0          
5% резерв (чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г.)  
за капиталови разходи-закупуване на 
компютри 7055 0          
               
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 299600    
        

 

 

 

 

    Вид приход 

Отчет към 

31.10.2013г. 

Отчет към 

31.10.2014г. 
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Данъчни 

приходи 249798 256651 

Неданъчни 

приходи 943120 852363 

Всичко: 1192918 1109014 

 

Разходването на средствата, включително получените от републиканския 

бюджет за същите периоди е както следва: 

   

    

Видове 

разходи 

Отчет към 

31.10.2013г. 

Отчет към 

31.10.2014г. 

Заплати, 

други 

възнаграждения и 

осигурителни 

вноски 2556108 2221369 

Издръжка 1224261 1327503 

Капиталови 

разходи 718991 463682 

Субсидии 98139 76705 

Други 

/чл.внос/ 1790 170 

Социални 

разходи 30133 25656 

Всичко: 4629422 4115085 

 

 

Отчет на капиталовите разходи към 31.0.2014 г. 

- Извършено е плащане на ремонтирано през 2013 година улично 

осветление в гр.Мъглиж  в размер на 209 849 лв. 

-Извършено е възстановяване на подпорна стена укрепваща улично платно 

в с.Сливито на стойност 48 551 лв. 

-Извършено е съфинансиране по проект “Красива България” за обект: 

“Благоустрояване на двора на ОДЗ „Камбанка”, гр.Мъглиж и ажурна ограда” на 

стойност 12 000 лв. 

- Извършено е благоустрояване и рехабилитация на паркови пространства в 

гр.Мъглиж на стойност 52 650 лв. 

- Придобиване на Общ устройствен план на гр.Мъглиж на стойност 16 758 

лв. 
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- Основен ремонт на път с.Селце – 37650 лв. 

- Основен ремонт на път с.Тулово – с.Юлиево – 37650 лв. 

- Основен ремонт на път граница Община Казанлък – І-5 - 37650 лв. 

- Основен ремонт на път гр.Мъглиж – Манастир “Св. Николай” - 37625 лв. 

- Закупуване на специализирана кола за ДСП – 17 400 лв. 

Със средствата от държавния бюджет до края на 2014 година ще се 

съфинансира Проект “Красива България” за обект “Реконструкция и пристройка 

на сграда на здравна служба в с.Дъбово”. 

 

 

        СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

     

Наличността по извънбюджетната сметка към 31.10.2014 година е 293 730 лв. 

През отчетния период има постъпили приходи в размер на 525 844 лв. 

представляващи трансфер по Национален фонд – 109 лв. от лихви, трансфери – 433 

243 лв. и временни безлихвени заеми от бюджета в размер на - 28 427 лв. съответно 

разходи в размер на 406 112 лв. От Разплащателна агенция 8923 лв. от лихви и 34 

133 лв. от трансфери, съответно разходи  в размер на 5 348 179 лв. Средствата по 

други международни програми и договори в размер на 1 200 лв., бяха преведени в 

бюджета, където се води паралелна отчетност по програмата.  

 

            ГРАО 

 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 238 бр. 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен 

адрес – 160 бр. 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес – 52 бр. 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 248 бр. 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 

адрес – 270 бр. 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за 

заявяване или за промяна на настоящ адрес – 24 бр.  

Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 51бр. 
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Издаване на удостоверение за наследници – 1727 бр. 

Издаване на удостоверение за раждане-оригинал – 33 бр. 

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,които 

имат актове,съставени в чужбина-31 

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат – 53 бр. 

Издаване на удостоверения за сключен граждански брак-оригинал – 15 бр. 

Издаване на удостоверения за сключен граждански брак-дубликат – 23 бр. 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път – 145 бр. 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за втори и следващ път – 27 бр. 

Издаване на удостоверение за семейно положение – 69 бр. 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние(акт за раждане,акт за смърт) – 1 бр. 

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 175 бр. 

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 11 бр. 

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и 

институции – 102 бр. 

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между 

съпрузи – 1 бр. 

Припознаване на дете – 3 бр. 

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – 23 бр. 

Заверка на данни на свидетели,посочени от собственика в молба-декларация до 

нотариуса за обстоятелствена проверка – 8 бр. 

Издаване на удостоверения за семейно положение,съпруг/а и деца-142 

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на 

българско гражданство – 11 бр. 

Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи– 1 бр. 

Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки – 25 бр. 

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 61 бр. 

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина – 2 бр. 

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи,които са 

едностранни актове и не подлежат на вписване – 898 бр. 

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на 

пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите – 27 бр. 
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Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи 

и книжа – 51 бр. 

Промяна в актовете за гражданско състояние – 16 бр. 

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние – 2 бр. 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 

И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014 

 

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)  

 

- „ Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община 

Мъглиж”   

  Ще бъде подменен част от водопровод и ще бъде се изгради нов в 

с.Тулово,общ.Мъглиж на обща дължина 14 км .Проектът включва и реконструкция 

на общински път с.Радунци ,общ.Мъглиж – ЖП гара Радунци.     

Стойност на проекта: 6 689 844  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.  
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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,общ.Мъглиж 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,общ.Мъглиж 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. 

Стойност на проекта: 6 167 268 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, общ.Мъглиж и два броя изкуствени 

водоизточници с вместимост на всеки по 48 м3 в землищата на село Тулово, 

общ.Мъглиж  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 
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инвестиция е допустимо подпомагане и разнообразяване на видовия състав  на 

горите, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени 

такива. 

Стойност на проекта: 198 044. 93 лева          ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

        ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г . 

Проект BG 051PO001-5.1.04 - „Помощ в дома”  

Създаване на Звено за услуга в домашна среда към Домашен социален патронаж 

– Мъглиж за предоставяне на социални услуги по нов механизъм,  за гъвкаво 

почасово предоставяне на услуги в дома на потребителите –за лична помощ и за 

помощ при комунално битови  дейности. 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.  

Стойност на проекта: 187 408.89 лв.                  ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

 



15 

         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” 

         Проект BG051PO001-5.2.09 “Алтернативи” – „ Подкрепа за достоен живот” 

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„Личен 

асистент” , които обслужват 13 лица с трайни увреждания от които 9 деца и 4 

възрастни. За „Личен асистент” 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 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. 

Стойност на проекта: 135 325,87 лева   В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Фонд «Социална закрила» Министерство на труда и соц.политика 

 

Oбществена трапезария – Община Мъглиж, 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. 

Стойност на проекта: 10 325,00 лева         В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Фонд «Социална закрила» Министерство на труда и соц.политика  

 

Подобряване качеството на предоставяните социални услуги от Община 

Мъглиж, Общата цел на проекта е подобряване условията на живот в 

специализираните институции, в това число и материалната база, която изцяло 

съответства с общите цели и приоритетите на фонд «Социална закрила». Чрез 

осъществяване на проектно предложение се гарантира предоставянето на едни 

качествени социални услуги в съответствие с всички нормативни изисквания 

посредством закупуване на крайно необходимото оборудване за нуждите на 

Домашен социален патронаж в с. Ягода, посредством чиято материална база Община 

Мъглиж предоставя на населението социални услуги: Домашен социален патронаж и 

Обществена трапезария. 

Специфичните цели:  
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� Закупуване на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж 
� Подобряване на условията и качеството на живот на 95 потребители на Домашен 
социален патронаж и 35 потребители на Обществена трапезария 

Стойност на проекта: 18 629,34 лева      В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г., съфинансиране от ЕСФ на 

ЕС 

Проект BG051PO001-1.1.11 - „Подкрепа за заетост”  

 Необходимостта от още работна сила и водени от желанието да продължим 

работата си по намаляване на безработицата, Община Мъглиж защити поредния 

проект BG051PO001-1.1.11 „ Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” за 9 работника по озеленяване и 6 работника поддръжка на пътища от град 

Мъглиж за 6 месечна заетост. 

Стойност на проекта: 40 390 лв.               ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ от 

началото на 2014г. работа са започнали 17 работника от цялата община, които 

почистват канали и речните корита за 7 месеца. 

Стойност на проекта: 35 655,20 лв.         ПРИКЛЮЧЕН 

 

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. 

Стойност на проекта: 24 092 лв.           ПРИКЛЮЧЕН 

  

 

 ОП Развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., Мярка 3.4. „Развитие на нови 

пазари и промоционални кампании”  
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Проект BG0713EFF-341-220257 - “ Промоционална кампания, насочена към 

подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община 

Мъглиж 

 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 „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. 

Стойност на проекта: 162 821. 40 лв.             ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

 ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. –  подкрепа за развитие на регионалния 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите  

 Проект BG161PO001/3.2-02/2011/006 - „ Долината на розите и тракийските 

царе”   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. Проектът повиши 

атрактивността и известността на водещи туристически дестинации и  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 се постигна чрез разработване 

на тематични и комплексни по характер маршрути, включващи обекти и услуги от 
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няколко съставни общини, които  предлагат пълноценен и запомнящ се престой в 

рамките на поне два дни.  Разработени са и едноседмични пакети за ваканционен 

туризъм в района, като цялостното предлагане е ориентирано към широка гама от 

целеви групи.  Използвани са ефективни съвременни средства и техники за 

достигане до туристическите пазари, подобряване на имиджа на туристическия 

район, привличане на нови пазари. Чрез проекта и неговото изпълнение е създаден 

интегриран туристически продукт, обхващащ и петте общини и отразяващ техните 

специфични регионални особености, което  позволи целенасоченото и контролирано 

развитие на всички културни, природни, географски, социално-икономически и 

други ресурси в района. 

Стойност на проекта: 489 160,00 лв.         ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

Проект „Красива България” – „ Реконструкция и пристройка на сграда на 

здравна служба с. Дъбово, Община Мъглиж” – проектът включва цялостен ремонт 

на сградата: 

� ремонт на покрива; ремонт на подовата конструкция; ремонт на съществуващи 
мазилки, шпакловки и боядисване; пълна подмяна на дограмата; пълна подмяна на 
подови покрития; пълна подмяна на ел. и ВИК инсталации; саниране; външна 
мазилка; 
� изграждане на външен санитарен възел и рампа за инвалиди; 
� плочник върху пясъчна подложка и бетонова настилка от южната, западна и 
северна страна на сградата; 
� ажурна ограда. 

Стойност на проекта: 185 624,24 лв.      ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, 

С бенифициент Община Мъглиж  периода 2013 – 2014 г.  

 

Община Мъглиж спечели 3 проекта по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, на обща стойност 255 469, 45 лв. 
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1. Първият договор между Министерството на финансите и Община Мъглиж 

се сключи на 04.10.2013 г., по  Приоритетна ос: І „Добро управление”, 

Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна 

линия: BG051PO002/13/1.1-07 

 

Проект „Подобряване нa ефективността на общинска администрация 

Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите и”.   

 Проектът се изпълни в рамките на 1 /една/ година, като включи следните 

дейности: 

- Организация и управление на проекта; 

- Провеждане на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж; 

- Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в 

общинска администрация Мъглиж; 

- Дейности за информация и публичност. 

Обща цел: 

• Постигане на по-голяма ефективност в организацията и работата на общинска 
администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й 

Специфични цели: 

• Оптимизиране на структурата на общинска администрация Мъглиж. 
• Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в 

общинска администрация Мъглиж. 
  Обща стойност на проекта: 88 847,50 лв. 

 

2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-86 

между Министерството на финансите и Община Мъглиж се сключи на 04.11.2013 г., 

по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна 

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 

        Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”.  

      Проектът се изпълни в рамките на 9 /девет/ месеца, като включи следните 

дейности: 

- Организация и управление на проекта; 

- Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнение на политики от Община Мъглиж; 
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- Разработване на общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 

2014-2020 г.; 

        - Извършване на оценки на общински план за развитие на Община Мъглиж; 

- Разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за 

периода 2014-2020 г.; 

- Дейности за информация и публичност; 

           Резултатите от проекта са изготвените основни стратегически документи 

и правила, а именно: 

   -  Общински план за развитие на община Мъглиж за периода 2014–2020г. 

Този план е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който 

очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като 

отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на 

общината.Приет с Решение № 604/27.05.2014 г.на ОС Мъглиж 

   - Стратегията за опазване на културното наследство на територията 

на община Мъглиж за периода 2014-2020 г., основната цел на която е създаването и 

изграждането на система за опазване на културното наследство на община Мъглиж и 

създаване на предпоставки за превръщането му във фактор за устойчиво развитие на 

общината и формиране на културен капитал с икономическа и социална стойност. 

Приет с Решение № 609/24.06.2014 г.на ОС Мъглиж  

  - Общински план за младежта на община Мъглиж. Основните акценти на 

настоящия Общински план за младежта са създаване на условия за комуникации 

между младежките организации, органите на местната власт и оптимизиране на 

резултатите от младежките дейности на местно равнище. Приет с Решение № 

610/24.06.2014 г.на ОС Мъглиж 

  - Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 

2007-2013 г. Целта на последващата оценка е да осигури независима и актуална  

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за 

развитие на община Мъглиж през периода 2007-2013г. и да направи изводи и  

препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие,  

които да се вземат предвид при разработването на стратегическия документ за новия  

програмен период 2014-2020г. Оценката е адресирана към три основни аспекта: 

реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането на ОПР на 

община Мъглиж. 
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   - Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на политики от община Мъглиж - изготвени под формата на 

рамков документ, чиято основна цел е да предостави общи насоки и препоръки, 

както и да подпомогне община Мъглиж при планирането, подготовката и 

провеждането на мониторинг, контрол и последваща оценка  при изпълнението на 

общинските политики. Целта на документа е да подпомогне община Мъглиж в 

процеса на мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на 

стратегически документи и политики за развитие от Общината. Приет с Решение № 

611/24.06.2014 г.на ОС Мъглиж. 

    Обща стойност на проекта: 77 751, 41 лв.     ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

   3. Договор № 13-22-48 между Министерството на финансите и Община 

Мъглиж се сключи на 28.11.2013 г.,  по Приоритетна ос: ІІ. „Управление на 

човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-11 

Проект „Общинска администрация Мъглиж-  Компетентна и ефективна”. 

        Проектът се изпълни в рамките на 9 /девет/ месеца, като включи следните 

дейности: 

- Организация и управление 

- Обучения, проведени в Института по публична администрация 

- Обучение по компютърни и информационни технологии 

- Обучения по ключови компетентности 

- Информация и публичност 

Обща цел:  

• Повишаване капацитета на общинските служители в община Мъглиж за 
ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения. 
Специфични цели:  

• Укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на 
ключови компетентности за ефективно и качествено изпълнение на 
професионалните задължения. 

• Усъвършенстване на професионалните уменията на общинските служители в 
община Мъглиж 

Резултати: 

• Сключени три договора със служители на общинската администрация; 
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• Проведени девет срещи на екипа на проекта; 
• Проведена една тръжна процедура; 
• Обучени 109 служители на общинската администрация; 
• Повишен капацитета на 109 служители от общинската администрация; 
• 109 служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат; 
• Организирани две пресконференции. 

          Проведени обучения за повишаване квалификацията на общинските служители 

на тема: 

• Делова комуникация и етикет; 
• Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие; 
• Компютърни и информационни технологии; 
• Повишаване на чувствителността  и подобряване на практиките на 

служителите от администрацията при работа с малцинства; 
• Лидерски умения и екипна ефективност; 
• Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и 

справяне с конфликти. 
 Обща стойност на проекта: 88 870, 54 лв.          ПРИКЛЮЧЕН 

 

 

ОПАК - BG051PO002/13/2.2-14 - ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация” 

“Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община 

Мъглиж”  

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с № М-13-22-

48/13.08.2014 г..С краен срок на изпълнение 13.05.2014 г. 

Обща цел: 

 Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Мъглиж 

за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 

Специфични цели: 

1.Повишаване професионалната компетентност на служителите в Общинска 

администрация Мъглиж по отношение на: 

-Изграждане на ефективни модели за сътрудничество и взаимодействие при 

изпълнение на служебните задължения 

-Подобряване на комуникацията на общинската администрация със специфични 

групи граждани. 
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-Създаване на ефективна комуникация между отделните звена на Общинска 

администрация. 

2.Подобряване на административния  капацитет на служителите на Община Мъглиж 

и модернизиране на работните процеси в Общинска администрация. 

 

Изпълнението на ОПАК подпомага българската администрация, която съзнава 
своята мисия за подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество. 
Това не означава създаване на администрация с голяма численост на структурите и 
служителите, а акцентът се поставя върху компетентността и качеството на 
дейността й. 

 

Сума на проекта: 71 319, 40 лв.              В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

                                                                      РАЗДЕЛ II 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ 

 

Община Мъглиж е с мек климат, чист въздух, борови и широколистни гори, 

прекрасни панорамни гледки. Водните ресурси се обуславят от предимно 

планинския и характер и заемат едва 1.72% от територията . През землището на 

общината протича река Тунджа , водосборна за района , която заедно с реките 

Мъглижка , Поповска и по-малките притоци, образуват мрежа. Традиционните 

отрасли на промишлеността в общината са дърводобива и дървопреработването, 

които се развиват на базата на горските масиви. Селското стопанство в общината е 

добре развито. 

         Община Мъглиж се грижи за облика на населените си места, както и за 

сигурността и защитата на жителите, именно поради тази причина извършва редовно 

почистване на изоставени ниви от храсти и единични дървета. През изминалата 

година съставихме протоколи, необходими за издаването на разрешителни за сеч и 

общо 34 бр. разрешителни за целта. Изготвихме калкулации за стойността на 

дървесината и издавахме превозни билети с терминал. През отчетния период  

съгласувахме с РДГ Горскостопански план за общинските горски територии, 

маркирахме и сортиментирахме обекти предложени на търг. Изготвихме 

противопожарен план на общински горски територии , както и технологични 
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планове на обекти предложени на търг.Ние не гледаме на горите, като на дървесина. 

Горите ни дават много повече от нея. Те опазват водата, която пием, пречистват 

въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. Нашата основна цел е 

грижата за горския фонд и строго съблюдаваме Законовите разпоредби за опазването 

му и сме  ангажирани и отговорни за бъдещето на зеленото богатство на община 

Мъглиж. 

 

 

                                                              РАЗДЕЛ III 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Управлението на екологичните дейности се осъществява от младши експерт 

“Еколог”. Еколога 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. Контролът 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 %.  

Извършени са проверки на място по подадените от жителите на община 

Мъглиж заявления, жалби и сигнали. При констатирани нарушения са изпращани 

предписания, а при неспазването им са наложени административни наказания. 

Издадени са 4 броя позволителни за лечебни растения, на основание чл. 22 от 

Закона за лечебните растения. 

 

                                                              РАЗДЕЛ IV 

СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ 

 

1. На територията на Община Мъглиж за отчетния период  са категоризирани  2 

броя заведения за хранене и развлечения с общо места за сядане 130 броя. Ресторант 
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в с. Ягода с  капацитет 80 места за сядане и Бистро в гр. Мъглиж с капацитет от 50 

места за сядане. 

2. Издадени са 97 броя наказателни постановления. 

3. Обновена   е  хоризонталната пътна сигнализация по общинските пътища на 

територията на Община Мъглиж. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

За по-пълноценното интегриране на възрастните хора и тези в неравностойно 

положение в обществото, община Мъглиж полага много грижи за осигуряване на 

спокойна и приятна атмосфера в учредените за това клубове на пенсионерите.          

Клубовете 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 „Нежни чувства” в 

град Пловдив за хорово и солово изпълнение на Никола Терзиев.  

Клуб „Мъдрост” град Мъглиж и ВГ „РЕТРО” участва във фестивала „ Сребро в 

косите” в град Бургас- също печелейки престижна награда.  

Клуб „ Отдих” село Ягода взима редовно участие на фестивала в село Пряпорец 

за кулинарно изкуство и народна песен.  

 Грижата на община Мъглиж е да доставя отопление през зимния сезон,. 

Всички клубове са снабдени  с дърва за зимния период . От средствата на общината 

се заделят пари за заплащане на тока, водата и ремонта на сградите. Прави се всичко 

възможно през студените зимни дни да се събират на топло и светло. През 

новогодишните празници да бъдат заедно, да празнуват  и се веселят, да изолират 
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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”, това са думите на 

благодарност и уважение на кмета на Община Мъглиж- Господин Господинов. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Основна цел: „ Здравеопазване”  

 
 
1.Дейност  „Детско и училищно 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 2014 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 е 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 е включена в Национална програма за изпълнение на Плана за 
действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 
принадлежащи към етническите малцинства. В тази връзка бяха проведени 
профилактични прегледи на около 90 жители в риск от  град Мъглиж. 
� През месец септември 2014 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. 
� 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. 
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2.  Дейност „Здравеопазване” 

� 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 2014 г. бе извършен основен ремонт на здравната служба в село Дъбово, 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 2014 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. По време на 
консултирането бяха дадени насоки за начините на предпазване от ХИВ/СПИН и 
сексуално предавани инфекции. Раздадени бяха  презервативи и  здравно-
образователни материали.  

      Всички изброени  мероприятия, способстват за създаване на благоприятни 

условия за промоция на здравето и профилактика на социално значими болести сред 

населението на община Мъглиж. 

Основна цел: „Социални дейности” 

       Политиката на Община Мъглиж в сферата на социалните услуги е насочена 

към повишаване качеството на живот на лицата в неравностойно положение.  

       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; 
 
1.Дневен център „Зорница” за хора в пенсионна възраст. 

       Дневен център „Зорница” е любимо място за отдих и приятно прекарване на 

свободно време за голяма част от хората на град Мъглиж, които са  в пенсионна 

възраст.  

       Дневният център се посещава от 52 потребители, които могат да получат 

топъл и вкусен обяд, съобразен с нормативните изисквания за пълноценно, 

балансирано и здравословно хранене.  
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      В дневния център ежедневно се провеждат различни мероприятия, насочени 

към подобряване информираността по отношение на здравната и обща култура на 

потребителите. Ежемесечно се провеждат екскурзии до местности в общината и 

извън нея. Незабравими за потребителите на дневния център са срещите и 

запознаванията  с потребителите на  други дневни центрове в страната. Срещите се  

осъществяват на принципа на взаимното гостуване. 

        През месец октомври 2014 г. в град Мъглиж се проведе Втори самодеен 

фестивал на Дневните центрове от централна България. Във фестивала взеха участие 

потребителите на шест Дневни центъра. 

            Със своята разнообразна дейност Дневен Център „Зорница” град Мъглиж 

е добър пример на общинска политика, която осигурява  условия за социална 

интеграция и пълноценен живот на хората в пенсионна възраст. 

 
2.Домашен социален патронаж 

            Община Мъглиж има изградена дългогодишна 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 в село Ягода в сграда, 

реконструирана и обзаведена в съответствие с нормативните изисквания.  

            Храната се приготвя в съответствие 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.  
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3.Обществена трапезария 
       През 2014 г. към Домашен социален патронаж бе разкрита обществена 

трапезария. Трапезарията предоставя безплатен топъл обяд на 35 социално слаби 

потребители от всички населени места на община Мъглиж. 

 
4. 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 22 октомври 2014 г. са издадени  10 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; 
•  над 71% процента трайно намалена  работоспособност (респективно 
ограничена възможност за социална адаптация при децата) определен от 
ТЕЛК/НЕЛК вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания 

    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.  

5.През 2014 г.беше сключен договор между община Мъглиж и „Трафик СОТ” 

ЕООД  във формата на социален проект за само живущи и семейства на възрастни 

хора с цел запазване живота,здравето,имуществото им,покъщнина,зимнина,животни 

и др. 

При стартирането на проекта „ТРАФИК СОТ” ЕООД се ангажираха да:-

охраняват абонатите,покъщнината им и др.,закупуване на лекарства по рецепта на 

абоната,транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи.,при нужда 

транспортиране ,придружаване на абонати до болнични заведения извън населеното 

място патрулиране в населеното място с цел намаляване на битовата престъпност-

превантивно и много други 
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РАЗДЕЛ VII 

ОМП, ГЗ и СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

 

1. По обществен транспорт и безопасността на движение в общината 
1.1. През пролетта на 2014 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. 
2. За сигурността и спокойствието на гражданите 
2.1. 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  за опазване на 
селскостопанската продукция.  
2.1.1. През  пролетта е изготвен Оперативен план  за защита на горските 
територии от пожари през съответната календарна година, разписан от кмета и 
съответните компетентни институции.  
2.1.2. Подписан е договор между Общината и Файер 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. 
2.1.3. Разработена и приета е нова наредба за „Пожарна безопасност и защита 
на населението на територията на Община Мъглиж”. 
2.1.4. 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. 
2.1.5. Спечелен е проект за аварийно възстановяване на мостово съоръжение в 
с. Селце, чиято конструкция беше нарушена следствие интензивните валежи и 
покачване  нивото на река Селченска. Общата стойност за изпълнение на проекта 
възлиза на около 200 000 лв. , финансиран чрез Междуведомствена комисия за 
възстановяване и подпомагане към МС. За укрепването на моста и речното корито от 
двете страни на руслото са изградени около 150 м. подпорни стени. 
2.1.6. Актуализирани са отделните части на плана за защита при бедствия, 
разчети по неговото изпълнение и други заповеди, и   документи свързани с 
защитата на населението и инфраструктурата при бедствия, аварии и катастрофи. 
2.1.7. На територията на цялата община постоянно се поддържа уличното 
осветление, закупуват се консумативи и крушки. Целта е населените места да бъдат 
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по осветени през тъмната част на деня, за да намалеят кражбите и да се осигури 
спокойствието на населението. В град Мъглиж са поставени 751 енергоспестяващи 
лампи . 

  

 

ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИИ,УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” 

I.Извършени са разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост, 

както следва: 

1.Продажби на недвижими имоти – 84 бр. 

2.Сключени договори за аренда - 1 бр.  

3.Отдадени под наем  недвижими имоти -6 бр.  

4.Отстъпено е право на строеж върху 12 недвижими имота.  

        5.Прекратена е съсобственост между общината и физически лица върху 14 

имота. 

        6.Отдадени са за срок от 1г. деветдесет маломерни имота, тридесет и шест 

пасища и пасища и ливади за срок от 5г.- 2бр. 

 

Реализирани приходи от разпоредителни сделки с недвижими имоти – 377 

000 лв. 

Общо приходи от общинска собственост – 462 000 лв. 

 

ІІ.Съставени са 660 акта за общинска собственост.  

ІІІ. Издадени са 531 бр. скици на поземлени имоти, презаверени – 15 бр. 

ІV. Издадени са 122 бр. удостоверения за търпимост на строежи 

V.  Издадени са 95 бр. удостоверения за идентичност на имоти 

VІ. Издадени са 23 бр. удостоверения по чл.54а от ЗКИР. 

VІІ. Издадени са  3бр. разрешения за разкопаване. 

VІІІ.Издадени са 44бр. разрешения за строеж и 16 бр. разрешения за поставяне 

на преместваеми обекти. 

   ІХ. Съгласувани и одобрени са 60 инвестиционни проекта. 
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 Х. Проведени са осем заседания на ЕСУТ. 

ХІ. Съставени са 72бр. актове за незаконно строителство. 

ХІІ. Издадени са разрешения за изработване на ПУП – 20бр. и 22 бр. заповеди за 

изработване на ПУП. 

ХІІІ. Процедирани са 32 бр. ПУП – ПЗ, ПП и ПРЗ. 

ХІV. Заверени са 15бр. протоколи за откриване на строителна площадка . 

ХV. Обработени са 3бр. преписки за възстановяване на земеделски земи. 

ХVІ. Издадени са 4бр. заповеди за промяна по време на строителството. 

ХVІІ. Проверени и изготвени са 11 бр. удостоверения за въвеждане в 

експлоатация. 

ХVІІІ. Регистрирани са 18бр. технически паспорти. 

ХІХ. Приключи ремонта на здравна служба в с.Дъбово и реконструкцията на 

полуразрушен плочест мост в с. Селце. 

ХХ. Започна строителството на три спортни центъра в с.Тулово, с.Ягода и 

гр.Мъглиж. 

        ХХІ. Извършва се ремонт на ОДЗ „Камбанка” гр.Мъглиж, ОУ „Св.св.Кирил и 

Методий” с. Ветрен, Дневен център „Зорница” и покрив на общинска сграда бивше 

кино. 

 

СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИ, АРЕНДИ, НАЕМИ                                                                                        

07.11.2013 г. - 31.10.2014 г.          

Продажби УПИ: 

-Дъбово- 1 бр.   ,176 кв.м  

-Борущица – 3 бр. ,1880 кв.м 

-Сливито – 2 бр. , 3432 кв.м 

-Ягода – 2 бр. , 5301 кв.м 

Общо продадени УПИ 8 бр. , 10789 кв.м.  

 

Продажби зем.земи : 

-Мъглиж- 52 бр. , 223,712 дкр. 

-Дъбово – 12 бр. , 42,468 дкр. 
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-Зимница- 3 бр. , 4,658 дкр. 

-Тулово- 1 бр. , 5,362 дкр. 

-Шаново – 6 бр. , 42,064 дкр. 

-Ягода- 2 бр. , 4.292 дкр. 

Общо продадени зем.земи -76 бр.  

 

Аренди: 

-Юлиево- 1 бр. ,13,436 дкр.  

 

Наеми: 

От 5 до 10 г. 

-Мъглиж-1 бр. , 2.024 дкр. 

-Зимница- 4 бр. , 11,369 дкр. 

-Юлиево – 1 бр. , 15,338 дкр. 

Общо  от 5-10 г. – 6 бр. , 28,731 дкр.  

Маломерни за 1 г. 

-Мъглиж- 9 бр. , 8,617 дкр. 

-Дъбово – 2 бр. , 10 дкр. 

-Шаново-53 бр. , 104,353 дкр. 

-Юлиево- 26 бр. , 81,012 дкр. 

Общо маломерни имоти за 1 г.-90 бр. , 203,982 дкр.  

Пасища – 5 г. 

-Тулово – 1 бр. , 114,758 дкр. 

-Шаново-1 бр. , 12,153 дкр. 

Общо пасища – 5 г. – 2 бр. , 126,911 дкр.  

Пасища – 1 г. 

-Мъглиж- 2 бр. , 188,693 дкр. 

-Дъбово- 11 бр. , 1213,515 дкр. 

-Ветрен – 6 бр. , 412,332 дкр. 

-Тулово- 2 бр. , 21,756 дкр. 

-Шаново- 6 бр. , 111,051 дкр. 

-Юлиево – 5 бр. , 133,735 дкр. 

-Ягода – 4 бр. , 274,961 дкр. 

Общо пасища-1 г. – 36 бр. , 2356,043 дкр.  
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ОБРАЗОВАНИЕ- УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

На територията на общината функционират 6 общински училища, от които 5 

са основни училища: ОУ „Христо Ботев”- град Мъглиж, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”- село Ветрен, ОУ „Христо Ботев”- село Ягода, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”- село Дъбово, ОУ „Христо Смирненски”- село Тулово,  и едно начално 

училище - НУ „Паисий Хилендарски”- село Зимница. 

 Основните направления за развитие на образованието и интегрирането в 

образователната система на деца и ученици от различен етнически произход , и на 

деца и ученици със СОП в община Мъглиж са напълно съобразени със текущото 

състояние, както на нормативната база, така и на съществуващите проблеми. 

Стремежите ни и през отчетния период бяха: 

- достигане на максимален обхват на децата в предучилищна /5 и 6 г./ и задължителна 

училищна възраст  

- постепенно решаване на проблема с неизвинените отсъствия , и отпадащите от 

училище ученици  

- гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на децата и 

учениците  със СОП , и от етническите малцинства 

- съхраняване  и развитие на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства 

-превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 

опознаване  и духовно развитие на подрастващите  

- създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство, 

както и за формиране на подходящ социалнопсихологически климат. 

- подобряване на училищната среда чрез модернизация и обновяване на материално-

техническата база 

- по-добро управление на социалните моменти в образованието: разширяване обхвата 

на ученическото столово хранене; целодневна организация на учебния процес; по-

добро организиране на извънкласните форми на работа, свободното време, спорта и 

отдиха на учениците; подобряване на здравното възпитание и работата с малолетните 

и непълнолетните за преодоляване на противообществените прояви, насилието, 

употребата на алкохол, цигари и наркотици 
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- включване на цялото общество в обсъждане на промените в образованието, 

привличане на местни бизнесмени и медии като партньори за популяризиране 

постиженията на училищата.  

          Най-сериозното  предизвикателство е променянето на нормативните 

документи на ниво МОМН за задължително обхващане на децата от 3 г. възраст в 

детските градини, чрез приемане на сериозни наказателни мерки за нарушителите, 

както и  по-сериозни мерки за привличането , и задържането на ромските деца в 

училище, което следва да се превърне в елемент от единна стратегия за 

социализация и интеграция на ромското население в общината. 

Системата за делегираните бюджети на общинските училища функционира 

успешно и това им гарантира финансова стабилност, която от своя страна се 

отразява на работата им. Продължават усилията на общинското ръководство и 

директорите на учебните заведения за кандидатстване по националните програми, по 

които МОМН осигурява финансиране. Училищата се включват със свои проекти в 

Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Националната програма „На 

училище без отсъствие” и много други, с фокус по-привлекателна училищна среда. 

 

Относно материално-техническата база на училищата на територията 

на община Мъглиж. 

 

В момента тече ремонт по Международен фонд „Козлодуй” на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”- село Ветрен за 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. 

Създадени са безопасни условия за ползване на сградния фонд, спортните 

съоръжения и на дворните пространства. В учебните заведения е въведен 

пропускателен режим, който гарантира безопасността на учениците.  

 

Професионална гимназия по селско стопанство /ПГСС/ „Гео Милев”- град 

Мъглиж 

ПГСС „Гео Милев” е единствената гимназия на територията на Община 

Мъглиж, където учениците могат да продължат средното си образование. 

Специалностите, които предлага учебното заведение и условията на материално-

техническата база са на европейско ниво.  
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Механизация на селското стопанство, професия: Техник на селскостопанска 

техника.  

 

Учениците от тази традиционна специалност получават добра професионална 

подготовка по устройството на трактори, автомобили и земеделска техника, тяхната 

експлоатация и ремонт. 

Учениците от тази специалност придобиват правоспособност за водачи, категории: 

“В”, „Ткт”, „Твк” „Твк-З”, както и правоспособност за водачи, категория “С”.  

 

Агроекология-професия: Агроеколог 

 

Учениците от тази нова и перспективна специалност получават добри познания за 

състава, предназначението и опазването на почвите, водите и въздуха; за 

спецификата на екологичното селско стопанство; за технологията на биологичното 

земеделие и органичните ферми; за приложимостта на Европейски агроекологични 

програми. Развиват практически умения за използване на системи за управление на 

околната среда; за производство на здравословни, висококачествени и екологично 

чисти продукти.  

 

     Горско стопанство и дърводобив: професия: Техник –лесовъд 

  

Обучението по тази атрактивна специалност обхваща най-съществените проблеми, 

свързани с лесокултурните мероприятия в горите: възобновителни процеси, сечи, 

залесявания, ползване, стопанисване, защита и охрана.  

Възпитаниците на училището могат да се реализират в държавните лесничейства, в 

лесозащитните и семеконтролни станции, в проектантски организации, във фирми за 

търговия с дървени материали.  

Учениците имат възможност да придобият правоспособност за “Моторни триони и 

храсторези”.  

 

Горско и ловно стопанство, професия Техник- лесовъд 

  

Овладяват се знания за основните лесокултурни мероприятия - възобновителни сечи, 
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залесяване, ползване и защита на горите; за стопанисването на едрия и дребен дивеч 

– отглеждане, развъждане, селекция, проучване на местообитанията, лов и опазване 

на фауната.  

Възпитаниците на училището могат да се реализират в държавните и частни 

лесничейства и ловни стопанства, дивечовъдните бази, в лесозащитните и 

семеконтролни станции, в органите по охрана на дивеча и рибата, като водачи на 

ловен туризъм, във фирми за търговия с дървен материал и дивечови продукти.  

Учениците имат възможност да придобият правоспособност за “Моторни триони и 

храсторези”.  

 

Малък и среден бизнес професия: Сътрудник в малкия и среден бизнес  

  

Учениците придобиват знания и практически умения за работа с компютър; с 

нормативни, търговски, административни, данъчни и счетоводни документи; със 

специализирани програмни продукти и офис-техника.  

Завършилите се реализират като мениджъри на малки и средни предприятия; 

административни организатори; аналитични специалисти и консултанти в малкия и 

среден бизнес; мениджъри човешки ресурси. Придобитите предприемачески умения 

дават реални възможности за развиване на собствен бизнес.  

 

 

Детски заведения 

 

Детските градини са подготвителни институции в системата на народната 

просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до 

постъпването им в първи клас. В целодневните и седмичните детски градини могат 

да се откриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини с 

яслени групи са обединени детски заведения /ОДЗ/. Детските заведения в общината 

са седем на брой: ОДЗ „Камбанка”-град Мъглиж, ОДЗ „Детелина”- село Дъбово, 

ОДЗ „1-ви юни”- село Ягода, ЦДГ „Снежанка”-село Тулово, ЦДГ „Здравец”- село 

Ветрен, ЦДГ „Златна рибка”- село Зимница, ЦДГ „Радост”- село Юлиево. На 

територията на общината няма Детски ясли, има обособени яслени групи към ОДЗ 

„Камбанка”, ОДЗ „1-ви юни” и ОДЗ „Детелина”. 
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Служителите в ОДЗ „Камбанка”- град Мъглиж са двадесет, като броя на 

групите е 5. броят на всички записани деца за 2014г. е 109, от тях 17 са на три 

годишна възраст, 25 са на четири годишна възраст, 27 са на пет годишна възраст, 21 

са на шест годишна възраст. Броят на децата от сегрегирания квартал на град 

Мъглиж е 68. 

Девет служителя работят в ЦДГ „Снежанка”-село Тулово. Две са групите в 

заведението, а всички записани деца за 2014г. са 37. Броят на децата на три годишна 

възраст е 1, броят на децата на четиригодишна възраст е 6, 23 е броят на 

петгодишните и 7 за шестгодишните. Броят на децата от сегрегирания квартал на 

село Тулово е 29. 

Служителите в ЦДГ „Здравец”-село Ветрен са пет на брой. Има само една 

сформирана група. Броят на всички деца записани в детската градина е 26, от тях на 

три годишна възраст са 4, на четири годишна възраст са 10, на пет годишна възраст 

са 12, а броят на децата от сегрегирания квартал в село Ветрен е 20. 

Единадесет служители се грижат за работната обстановка в ОДЗ „Детелина”- 

село Дъбово, като в момента броят на групите е два + яслена група. Броят на всички 

записани деца за 2014 г. е 68, от тях 16 са на три годишна възраст, 22 на четири 

годишна възраст, 16 на пет годишна възраст, 14 на шест годишна възраст. Броят на 

децата от сегрегирания квартал в село Дъбово е 58. 

Служителите в ЦДГ „Златна рибка” са пет на брой. Максималния брой от групи 

е една и тя е запълнена от 18 деца. На три години - 2, на четири години - 7, на пет 

години - 4, на шест години - 2. Броят на децата от сегрегирания квартал на село 

Зимница е 18. 

Образованието в ранна детска възраст е едно от най-важните неща, които може 

да осигурим за нашите деца, за да им помогнем за успешен старт напред в живота. 

Все по-голям брой изследвания изтъкват значимостта от ранно образование особено 

при деца в неравностойно положение или от по-уязвими социални слоеве или 

етнически групи. Тяхното обхващане в образователната система е от огромно 

значение и усилията ни са главно насочени към тях. Детските градини на 

територията на общината са седем, като всяка една разполага със специално 

пригодени кухни, в които се приготвя храната за децата. Закупено е обзавеждане- 

секционни шкафове, кухненски пособия, гардеробчета, детски легла и други, които 

да направят детските градини по-уютни и приветливи за най-малките. Служителите 
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в детските градини работят с желание, усърдност и трудолюбие, а децата посещават 

занятията си със желание и нетърпение. 

 

Читалищна дейност и културен календар 

 

Читалищата на територията на Община Мъглиж се грижат за основните аспекти от 

културния живот на населението. Те са духовни хранилища, пазещи тайнствата на 

българските обредни дейности.  Години наред читалищата изпълняват целите си на 

просветно-културни средища, които създават културния облик на общината. Те се 

грижат за развитието и обогатяването на населеното място, като съхраняват 

нематериалното духовно наследство и способстват за приемствеността между 

поколенията. Запазват обичаите и традициите ни. Осигуряват равен достъп до 

информация на всеки, който има нужда да се поучи от нея. Читалищата извършват 

основни дейности, като уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото,- фоно-, 

филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни 

мрежи, развитие и подпомагане на любителско художествено творчество, организиране 

на школи, кръжоци, курсове, празненства, чествания, годишнини, младежки дейности, 

литературни беседи, събиране и разпространяване на знания за родния край и още 

много други. В последните години, благодарение на Министерството на културата и 

работата им по множество проекти, във всяко едно читалище има компютърна техника. 

НЧ «Пробуда-1869г.»- гр. Мъглиж и НЧ «Развитие-1921г.»- с. Дъбово има създадени и 

вече утвърдени Информационни центрове по програма «Глобални библиотеки» 

Народните читалища в общината изпълняват стриктно графикът по Културните си 

календари. Постоянно действащи самодейни състави има в Мъглиж и Ветрен, като в 

съставите се извършва обучение на самодейците по програма съобразена с програмата 

на читалището и разучават репертоар подходящ и за мероприятия за фестивали, събори 

и състезания. Читалището в град Мъглиж активно участва в общинските мероприятия. - 

- Съвместно организирахме Националния празник 3-ти март, 

-Трети общински „Фестивал на виното” и Конкурс с награда на Кмета на Общината за 

най-добро бяло и червено домашно вино. 

-Честване годишнина от обесването на Васил Левски.  

-“Цветница”- традиционен събор и  официален празник на  Община Мъглиж.  

Общоградско празненство с приветствие от Кмета, водосвет и народни  хора- 
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традиционно присъстват високопоставени гости от Държавната администрация и гости 

от побратимени Общини  от  Гърция, Италия, Турция и Корея. 

-24 май – Ден на   славянската писменост и култура, тържествено честване с празничен 

концерт. 

-45 години от обявяването на Мъглиж за град.  

Изграденият информационен център в библиотеката на читалището в град Мъглиж по 

програма „Глоб@лни библиотеки”, предостави  възможност за реализиране проекта на 

НЧ ”Пробуда 1867”в гр. Мъглиж „Знаем, можем и творим”. Ръководител на проекта е г-

жа Ваня Желязкова.  В проекта участваха 40 деца от град Мъглиж на възраст от 8 до 14 

години.  

Постави се начало на нови, привлекателни извънучилищни дейности, чрез разработване 

и прилагане на устойчив модел на модерна интердисциплинарна дейност с активно 

използване на ИКТ. Проведеното  предварително анкетно проучване и събеседване с 

подрастващите ни насочиха към създаване на работно ателие с модул „Превенция на 

здравето", модул „Приложно изкуство” и формиране на дейностите по проекта. Една от 

осъществените инициативи беше изработването на картички с природните 

забележителности на Мъглиж с помощта на програма „Picasa 3”. Също и 

разпространението на информационно-образователни материали за водене на 

здравословен начин на живот.  

Проведе се  конкурс за най-красиво изработена картичка и организиране на изложба. 

Чрез създадените информационно-образователни материали ще се осъществява здравна 

превенция сред населението, а с изработените художествени картички ще се 

рекламират природните забележителности на града. В библиотеката на НЧ „Развитие 

1921г”-с. Дъбово стартира курс за начална компютърна грамотност за възрастни. 

Обучител на групата е Биляна Иванова - Бенева – библиотекар в читалището. 

Обучаващите с голям интерес и желание идваха на занятията. По време на курса те 

усвоиха основни умения за работа с компютър като запознаване с компютъра - как е 

правилно да се включва /изключва  компютъра /лаптопа, Операционна система 

Windows 7, управление на екрана – работа с прозорци, създаване, копиране, изтриване 

на папки и файлове, и др. Сърфиране в интернет, Скайп - как да го ползваме и как да го 

настроим - Работа със социални мрежи; 

Народно читалище „Просвета-1929г.”- село Юлиево през 2014г. започна своя подем. 

Новият секретар на читалището започна усилена дейност в която успя да увлече 

младежите в селото. НЧ „Наука- 1905г.” в село Шаново остава едно от най-дейните 
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читалища на територията на общината, като не спират изявите си в различни 

мероприятия в страната и представят своя културен продукт отлично, получавайки 

многобройни грамоти. 

Всички читалища на територията на общината взаимодействат и работят отлично с 

пенсионерските клубове и цари дружелюбна и приятелска атмосфера.  

Една от основните цели на общинското развитие е използването на културата като 

ресурс и в двете и проявления- като дейност и като културно наследство и 

осъществяване на взаимодействие между икономическата и културна стратегия на 

общината чрез културен туризъм, който е най-приложим като средство за културен 

обмен. Именно читалищата създават тази необходима връзка. 

Основните източници на финансиране на дейността на читалищата е държавата чрез 

субсидии. Читалищата отчитат и лични приходи от отдадени помещения и/или земи под 

наем, които обаче са твърде крехко перо в бюджета им. Тук е ролята на 

Настоятелствата, които трябва да проявят мениджърски и организаторски способности 

за по-доброто им функциониране. Морален дълг на всеки жител на общината е да бди 

за запазването на своето читалище, защото то е преди всичко на народа и към народа и 

всяка негова дейност е насочена с цел неговото благо и просперитет. 

-Общоградско отбелязване на празника Трифон Зарезан на 1.02.2013 г 

-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” 

 

Художествен пленер 

 

      За трета поредна година се проведе Традиционен художествен пленер в Община 

Мъглиж. Български, руски, турски, македонски и сръбски художници твориха и 

пресъздаваха в своите произведения, неописуемите дадености на нашата благодатна 

природа. Целите на пленера са три основни: 

• Популяризиране на художественото творчество в общината, което от своя 
страна ще събуди усета за красота и естетика у хората. 
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• Запознаване и опознаване на различните традиции, обичаи и практики на 
художениците от различните държави. 

• Картините, които създават остават постоянен картинен фонд, с който може да 
се похвали общината. 

 

Рок фест We are going to Мъглиж 

        Рок феста град Мъглиж се проведе за втора поредна година през месец 

септември с организатор община Мъглиж и  Иво Руев Band 69 и зарадва феновете на 

рок и метъл музиката. Български и немски групи свириха пред многобройната 

публика. Основната идея на рок феста е популяризирането на град Мъглиж като 

подходяща дестинация с много природни дадености, привлекателна за туристи.  

 

45 години от обявяването на Мъглиж за град 

 

Заради благоприятното разположение на града подходящо за туризъм, заради 

централното му местоположение /подбалкански път София- Бургас/ и заради 

доказалите се в смелия си подвиг от 1923г. мъглижани, овековечени в поемата 

„Септември” преди 45 години, Мъглиж се обявява за град. По този повод на 29 август 

2014г. общинска администрация организира тържествена програма. Събитието уважиха 

кметове на други общини и общински съветници от град Стара Загора. 

 

Проекти в направление, култура, младежки дейности и спорт 

 

• В община Мъглиж започна изпълнението на проект за близо 6 млн.лева. Проектът 
е по Програмата за развитие на селските райони, мярка „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони“. Инвестицията е за три спортни 
обекта, в три населена места от общината- град Мъглиж, село Ягода и село 
Тулово. Общата цел на проекта е подобряване условията за живот и 
възможностите за пълноценен отдих и спорт на жителите от град Мъглиж и 
селата Ягода и Тулово. Предвижда се привеждане на стадионите и съоръженията 
за обслужване на спортисти и публика в съответствие с нормативните 
изисквания, както и рехабилитация на футболните игрища и изграждане на нови 
тренировъчни такива. Проектът съдържа изграждане на сектор за съдиите, стая за 
треньори, лекарски кабинети, съблекални, бани, тоалетни, игрища за волейбол, 
тенис и др. 

• По мярка 322- Обновяване и развитие на селските райони, Община 
Мъглиж е одобрена по два проекта за реконструкция и ремонт на читалищата в 
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село Ягода, село Ветрен, село Тулово и село Дъбово. С реализиране на проектите 
ще постигнем подобряване на средата на живот в населените места в селските 
райони. Също така неговото обновяване и развитие. Основната цел на проектите е 
да се преодолее критичното състояние на читалищата, да се изяви автентичният и 
архитектурен образ и да осигури задължителните условия за цялостна 
реставрация. Основните проблеми на селските райони не подминават и тези 
населени места: влошаване качеството и достъпността на основните услуги и 
инфраструктура и липса на възможности за работа. тези проблеми са резултат от 
намаляващата привлекателност на селските райони като място за живеене, и 
увеличаващите се различия между селските и градските райони. С влошаващото 
се качество на живот и намаляващите възможности за работа селските райони 
преживяват демографски спад. Именно за това сметнахме за належащо да 
осигурим по-качествени възможности да културен отдих. Както е заложено и в 
Закон за народните читалища, те се грижат за много аспекти от културния живот 
на населението, сред които са развитието и обогатяването му, запазване на 
обичаите и традициите, осигуряване на достъп до информация и други. 
Проектите предвиждат външни и вътрешни ремонтни дейности като подмяна на 
покривната конструкция, монтаж на ПВЦ дограма, ремонт на гримьорните, 
подмяна на настилките в сградите и много други дейности, които не са 
извършвани от самото създаване на читалищата. С реализацията на тези мащабни 
проекти, с огромна социална и културна значимост, ще се обнови изцяло 
сградния им фонд. С ремонтите на читалищата ще се обнови изцяло техния 
облик, ще станат по- желана дестинация за посещение от млади и стари.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ ЗОРНИЦА „ 

 

      Дневен център за възрастни хора „Зорница” предоставя на 57 потребителя 

богата дейност от мероприятия. На първо място е предоставянето 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.Тази година 

групата по пеене получи Грамота за участието си в Девети национален 

тракийски събор „Богородична стъпка”, с.Старозагорски минерални бани.  
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• група – кулинарство;  

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

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

някакъв празник, посрещане на гости, кафе - или чай - парти ). 

За Деня на жената се проведе Кулинарна изложба с конкурсен 

характер.Потребители – кулинари бяхя наградени и отличени с Грамоти за 

Първо, Второ и Трето мяст. 

• група – фитнес;  

Групата по фитнес използва оборудвана зала от фитнес уреди и обръчи. 

• група – занимателни игри; 

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

на кръстословици, 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. Те се запознаха с природните и исторически 

забележителности на градовете Карлово, Калофер и Габрово. В град Карлово 

потребителите участваха в празничното шествие по поднасяне на цветя пред 

паметника на Васил Левски в града по повод 141 години от обесването на Апостола. 

Посетиха и Къщата-музей на Васил Левски в родния му град, и Къщата-музей на 

Христо Ботев в град Калофер. В град Габрово за Деня на шегата потребителите 

посетиха Дома на хумора и сатирата и близо намиращите се Комплекс „Етъра” и 

Соколски манастир. През месец май посетихме и възстановките на априлското 

въстание в гр.Клисура и гр.Панагюрище. 

      Незабравими ще останат   срещите  с потребители от  други дневни центрове 

в страната. През тази години  са осъществени срещи с потребители от Дневен център 

за стари хора „Слънчев дом” град Габрово. 
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        За справяне със стреса и преодоляване на психологическата бариера на 

третата възраст с  потребителите на дневния център и тази година се проведе  

психотренинг с психолог. 

       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”  проведе Втори самодеен Фестивал на Изявата, 

който бе организиран за Деня на възрастните хора – 1 октомври и включен в 

Националната кампания „Общество на всички възрасти за отбелязване на 

Международния ден на възрастните хора”  на Фондация Лале.  

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

център за стари хора село Манолово, Дневен център за стари хора село Старосел и 

Дневен център за стари хора ” Надежда”  град Хисар,както и певческата група към 

НЧ „Пробуда -1869”  град Мъглиж. Фестивалът завърши с изпълнението на Г-н 

Стефан Недялков – Директор на Дом за възрастни хора с психични разстройства – 

село Лясково и наш уважаван съгражданин, който отправи поздрав към всички с  

хороводни песни. 

                                                                                                                                           

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 (МКБППМН) 

в община Мъглиж. 

   Основно правомощие на комисията е свързано с разглеждането на 

възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки.Анализът на дейността на 

комисията показа запазване  на броя на образуваните и проведени възпитателни дела 

спрямо 2013г.  

 Възпитателните  мерки се прилагат  своевременно, за постигане на позитивна 

промяна и коригиране на поведението на извършителите 
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МКБППМН традиционно организира общински конкурси по значими за 

подрастващите теми.  

  През месец март 2014г. в гр.Мъглиж се проведе  интересна и  полезна среща на 

ученици от ОУ ”Христо Ботев” - град Мъглиж  с представители на Областния 

информационен център – Стара   Загора .Срещата започна с презентация на тема 

„Как да се справим с агресията в училище?” и продължи с интересна викторина за 

Европейския съюз. 

    През 2014г. МКБППМН проведе  Общински конкурс за рисунка , есе и 

фотография на тема „Светът на доброто през моите очи” в изпълнение на 

Програмата за превенция на агресията в училище. Целта беше децата да представят 

своята идея за един по-добър детски свят - без насилие, агресия и зависимости , да 

посочат къде е доброто , да запечатат в снимка или рисунка своята идея за добрите 

неща около тях.  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.Представени бяха  149 рисунки , 6 есета и 3 фотографии на 

ученици от всички общински училища. В конкурса със специални награди бяха 

номинирани 11 деца , а всички участници получиха грамоти и предметни награди. 

Големия интерес към инициативите на комисията е доказателство,че в община 

Мъглиж е намерен правилния път за ранна изява на детските таланти . 

МКБППМН традиционно проведе  за пета поредна година  Общинска 

викторина по безопасност на движението по пътищата, на 30.04.2014г. в гр.Мъглиж. 

Във викторината взеха участие 5 отбора от основните училища в Общината. 

Целта на мероприятието  беше  да се даде значимост на проблема и резултатите 

от възпитанието и обучението по БДП на учениците 5- 8- ми клас, да се 

демонстрират придобити знания и умения от учениците по правилата за движение 

като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозните средства и се даде 

обществена гласност на проблема.Участниците получиха грамоти и награди.  

  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни участва активно  в провеждането на масов крос, част от националната 

инициатива ”Да спортуваме заедно”, организирана от мрежата от двайсет и осем 

областни информационни центрове в България. Екипът на Областен информационен 

център –Стара Загора избра мястото за провеждане на областния крос в град Мъглиж 

поради трайните партньорски отношения с общината и МКБППМН. Над 180 
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ученици от Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък и Павел баня  взеха участие в 

масовия крос, проведен на 17 октомври в Мъглиж. Заместник - кметът на общината 

г-н Методи Марков заедно с участници пробягаха маршрута, преминаващ край ОУ 

„Христо Ботев“, дом за възрастни хора „Зорница“ и ОДЗ „Камбанка“. 

Изключително мотивирани и дисциплинирани, учениците преминаха през 

трите пункта, където получиха талони с информация за проекти, финансирани с 

европейски средства, създали по-добра среда за живот. Участниците финишираха 

успешно, с много усмивки и грейнали очи представяха събраните талони и 

получаваха топки, федербали и кубчета на Рубик, както и големи награди – колело и 

ролери.  

Ползотворно е сътрудничеството на комисията със здравния медиатор към 

общината.Той съдейства при провеждането  на повечето мероприятия на МК при  

предоставяне на здравна и социална информация на учениците. 

На редовно заседание на комисията с участието на обществени възпитатели се 

приеха конкретни мерки за превенция на учениците през лятната ваканция. 

 В ромската махала в Мъглиж здравният  медиатор, ИДПС, секретарят и 

обществен възпитател проведоха среща с децата в началото на лятната ваканция 

.Всеки от лекторите представи опасностите  , които крие неразумното поведение, 

раздадени бяха брошури и проведена викторина с участниците в срещата. 

По предварителен план обществените възпитатели , ИДПС и секретарят  

представят пред учениците  актуални теми, свързани с превенция на детското 

асоциално поведение и насърчаване на здравословния начин на живот. 

 На 28.10.2014г. в „НЧ Пробуда -1869”в град Мъглиж се проведе открит час на 

класа за ученици от ОУ „Христо Ботев” –град Мъглиж „Тютюнопушене или здраве-

изберете сами” с участието на здравния медиатор. С това се постави началото на 

представяне на  беседи по значими за подрастващите теми през новата учебна 

година . 

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември , МКБППМН 

организира Детска театрална  постановка „Златка, златното момиче” с участието на 

артисти от Театър „Любомир Кабакчиев”-гр. Казанлък.Децата на гр.Мъглиж 

останаха очаровани от съвременно пресъздадената любима народна приказка, 

носеща послание за  истината за добротата и човечността . 
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С грамоти и предметни награди комисията отличи 33 деца от общината , които 

през лятната ваканция твориха в народните читалище във селата Зимница, Тулово 

Борущица , Юлиево и Ветрен. Конкурсът организиран от МК под надслов „Моят 

любим герой от детска книга” целеше да засили интереса на децата към книгите и 

четенето, да развива детското въображение и творчество и насочи вниманието към 

смислени и приятни занимания през лятната ваканция.  

В Община Мъглиж има внедрена и поддържана система за управление на 

качеството и околната среда (СУКОС) в съответствие на изискванията на 

стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001: 2005 

Вторият контролен одит от Евро Стандарт Сертификация ЕООД се осъществи на 

29.10.2014 г. по EN ISO 14001:2004  и EN ISO 14001:2008. 

Одиторите установиха,че няма несъответствия между наръчника и поддържането 

на системата за качество и околна страда в община Мъглиж.Валидността на 

сертификатите се удължава до 9.11.2015 г. 

 

 

Уважаеми ,граждани на община Мъглиж , 

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; 
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-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. 

 
 
 
Всичко, което постигаме  е резултат от голямата и искрена обич към община 

Мъглиж! Благодаря  на всеки един от вас за подкрепата, добрата дума, забележката и 
укора! Ще продължим и през следващите години от нашия мандат да постигаме най- 
доброто за общината и за всички граждани! 

         Уважаеми общински съветници,колеги кметове,служители на Общинска 
администрация и всички вие,които имате принос във всичко това, което сме 
постигнали заедно,  позволете ми да Ви благодаря .  
         
         Да благодаря на служителите в общинска администрация и на кметовете и 
кметските наместници по места ,  на които им беше най- трудно в условията на 
финансов дефицит. Въпреки трудният период, в който работим ,  в условията на 
тежка икономическа криза, всеки от нас има основание да каже , че община Мъглиж 
се е променила към по -добро и като начин на живот на нейните граждани и като 
духовно развитие. 
         
          Извършеното през отчетния период ,  както и всичко направено от началото 
на мандата ни е предпоставка и през следващия период да продължим да работим 
за решаване на основните проблеми на гражданите на нашата община.  
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         Предстои една още по- сложна финансова година ,  но аз и моят екип ,  въпреки 
трудностите ще продължим да работим професионално и отговорно,  за да променим 
живота на хората в общината ,  за да се чувстваме добре заедно,  за да отговорим на 
поетите ангажименти. 
        Успешно приключилите дейности през периода  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 

 

 

 


