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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

 Общинският план за развитие на община Мъглиж за периода 2014–2020г. 
(ОПР) 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.  

 ОПР е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално 
развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за 
разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република 
България (2012-2022г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 
(2014-2020г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020г.), Общински планове за 
развитие (2014-2020г.) одобрени със Заповед № РД-02-142402/22.11.2011г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

ОПР е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на 
област Стара Загора 2014-2020г.; Регионалният план за развитие на Югоизточен 
район 2014-2020г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г. и 
тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020“. В по-широк 
контектст, Планът отчита приоритетите и целите на Стратегия „Европа 2020“ и се 
съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и приоритетите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Отчетени са и хоризонталните 
приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и 
социално включване. 

Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада 
с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Стара 
Загора, Регионалния план за развитие на Югоизточен район и с периода на 
програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на 
целите и приоритетите в контекста на регионалната  политика на ЕС, съответствие 
е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, 
както и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и 
въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.  

Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и  
последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 
местно ниво. Общинският план на община Мъглиж следва да бъде оперативен 
документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително 
съответствие с Областната стратегия за развитие на област Стара Загора и 
действащите устройствени планове.  

Основните задачи на плана за развитие на община Мъглиж са: 

 Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 
2020г.; 
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 Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне 
на основните приоритетни направления, мерки и проекти и чрез 
институционално и финансово осигуряване на плана; 

 Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни 
ресурси за постигането на набелязаните цели; 

 Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни 
фондове на ЕС и за привличането им на територията на общината. 
Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде 
изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който 
има обществено съгласие; 

 Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, 
заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на 
управлението и социалната основа на стратегическото планиране. 

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване 
на плана. В неговото изработване основно участие взеха общинска администрация 
Мъглиж, кметовете на населените места и структури на гражданското общество. 

Общинският план за развитие съдържа анализ на икономическото и  
социално развитие на общината, анализ на силните и слабите страни,  
възможности и заплахи, стратегическа рамка за развитие за периода 2014-2020г.,  
която е насочена към актуалните проблеми и нужди на общината и същевременно  
включва местния потенциал в реализирането на целите и приоритетите за  
развитие, обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана,  
системата от индикатори за организиране на наблюдението, оценката и  
актуализацията на плана, описание на необходимите действия за прилагане  
принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, както и 
Програма за реализация на Плана, дейности за осигуряване на информираност и 
публичност и мерки за организация на изпълнението и контрол. 

Настоящият общински план за развитие е изцяло нова разработка, но 
следва да се разглежда и като продължение на Общинския план за развитие 2007-
2013г., като са взети под внимание Последващата оценка за изпълнението му, 
както и предложенията на заинтересованите страни.  

Настоящият план има характер на отворен документ, който може да се  
развива и усъвършенства в съответствие с динамично променящите се условия и  
фактори, мотивиращи неговата актуализация.  
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА. 

1. Обща и сравнителна характеристика на община Мъглиж. 

1.1. Географско положение, местоположение и граници. 

 Община Мъглиж е разположена в източната част на подбалканската 
Казанлъшка котловина на територия от 388.88 кв.км. Заема 7.55% от територията 
на област Стара Загора и се нарежда 
сред общините със средна площ (от 300 
до 500 км

2
). Част от нея се простира в 

равното Казанлъшко поле, а друга - в 
Стара планина и Средна гора. Средната 
й надморска височина е 616 м. 
Основната част от землището на 
общината е разположено в планински 
район. За северна граница с община 
Трявна служи старопланинското 
вододелно било от връх Българка през 
превала на Тревненския проход до връх 
Виса. Южната й граница с община 
Стара Загора преминава по билото на 
Средна гора, на запад граничи с община 
Казанлък, а на изток с общините 
Гурково и Николаево. Взаимната 
свързаност на общините Мъглиж, 
Гурково и Николаево се обуславя от 
непосредствената близост, 
доскорошната им административна и икономическа обвързаност (една община). 
Близостта на Казанлък като ядро на групата подбалкански общини от региона 
определя и взаимната обвързаност на развитието им. 

 Географското разположение на общината определя нейното важно 
кръстопътно положение по осите изток - запад и север - юг. Това е предпоставка за 
висока транспортна наситеност на общината. Решаващи фактори за 
функционирането на транспортната система оказват преминаващите през 
територията на общината два главни транспортни коридора – Европейският 
транспортен коридор № 9, свързващ Европа през Дунав с Бяло море, пресичащ 
общината в посока север - юг и националният транспортен коридор, преминаващ 
през територията й в посока запад - изток. Територията на общината се пресича от 
първокласен път І-6 София - Бургас, както и от първокласен път І–5 Русе - Хасково. 
В посока запад - изток през общината преминава ж.п. линията София – Карлово - 
Бургас, а в посока север – юг - ж.п. линия Русе - Подкова. На територията на 
общината се намират железопътните гари в с. Тулово и с. Дъбово, които имат 
важни разпределителни функции за железопътната мрежа на страната.  
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1.2. Сравнителни данни за община Мъглиж и останалите общини в рамките на 
област Стара Загора. 

 Община Мъглиж е една от 11-те общини в област Стара Загора и заема 
7.55% от територията на областта. По брой население се нарежда на 7-мо място, а 
гъстотата на населението е 26.2 души/км

2
 - значително по-ниска от средната за 

област Стара Загора (64.7 души/км
2
). 

Таблица 1. Сравнителни данни за община Мъглиж. 

Община Площ 
кв.км. 

Население 
към 2011г. 

Гъстота на 
населението д/км2

 
Брой 
градове 

Брой 
села 

Братя Даскалови   526,3 8677 16.5 0 23 

Гурково    292,3 5127 17.5 1 10 
Гълъбово    348,9 13394 38.4 1 10 
Казанлък  634,8 72581 114.3 3 17 
Мъглиж   388,9 10180 26.2 1 14 

Николаево   96,5 4346 45.0 1 3 
Опан   257,5 2950 11.5 0 13 

Павел баня   518,8 14186 27.3 1 12 
Раднево   545,2 20079 36.8 1 23 

Стара Загора   1019,4 160108 157.1 1 50 
Чирпан   522,9 21637 41.4 1 20 

Основни изводи 

 Община Мъглиж заема 7.55% от територията на област Стара Загора. По 
брой население се нарежда на 7-мо място, а гъстотата на населението е 
26.2 души/км

2
; 

 Община Мъглиж се характеризира с важно стратегическо разположение  - 
през територията на общината преминават два главни транспортни 
коридора – Европейският транспортен коридор № 9, свързващ Европа през 
Дунав с Бяло море, пресичащ общината в посока север - юг и националният 
транспортен коридор, преминаващ през територията й в посока запад - 
изток. 

 Наличие на железопътни гари с важни разпределителни функции за 
железопътната мрежа на страната. 

2. Природно-ресурсен потенциал. 

2.1. Релеф.  

 Община Мъглиж попада в източната част на Казанлъшката котловина. 
Характерът на релефа е преобладаващо планински и предполага повече от 
половината от територията на общината да бъде горски територии. Южните 
склонове  на Стара планина (Тревненска планина), намиращи се в землището на 
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община Мъглиж,  са заети от широколистна растителност. Ниският пояс (до 700-
800 м.) е зает от дъбови  гори, а над 800 м. надморска височина е поясът, зает от 
букови гори. 

2.2. Климат. 

 Според климатичното райониране на РБългария, територията на 
Казанлъшката долина спада към европейската континентална климатична област, 
континентална под-област, задбалкански и нископланински район на източните 
задбалкански полета. По отношение на климатичните условия, територията може 
да се характеризира така: не много студена зима, топло и овлажнено лято, 
продължителен вегетационен период. Максимумът на валежите е през юни, а 
минимумът през февруари и март. Продължителните засушавания са малко. Най-
ниската средна месечна минимална температура на въздуха е през януари – 0.5 
градуса по Целзий, и най висока през юли +39.2 градуса по Целзий. Климатичните 
данни показват ярко изразен континентален характер. Средната годишна  
температура е +10.7 градуса по Целзий. Лятото е сравнително хладно и влажно 
поради близостта на планината. Преобладават ветровете със западна компонента, 
най-често северозападни. По – редки са силните северни ветрове. През зимата 
преобладават ветрове от север и северозапад със скорост 1.5 м/сек. Ветрове със 
скорост 11-15 м/сек. се наблюдават през зимата и пролетта. Средната относителна 
влажност на въздуха е 50 – 60%. 

2.3. Полезни изкопаеми. 

Община Мъглиж разполага с ограничени ресурси от полезни изкопаеми – 
висококачествени черни въглища, използвани преди всичко за производство на 
кокс,  малки   рудни  залежи  без  икономическо  значение,  графит  и  бигор. На 
територията на общината се намират и големи количества разнообразни инертни 
материали. Организираният дълбочинен промишлен добив на пясък и чакъл  
превръща образувалите се пресевни в заплаха за околната среда, като 
предизвиква свлачища, застрашаващи съседните населени места (с. Шаново, с. 
Юлиево), предизвиква спадане на подпочвените води в района и пресъхване на 
кладенците (с.Шаново), водата от които се използва за напояване.  

2.4. Водни ресурси. 

Водните ресурси се обуславят от предимно планинския характер на 
територията.  Водните площи са ограничени и заемат под 1.72% от общата 
територия. През землището на общината протича р. Тунджа, водосборна за 
района, която заедно с реките Мъглижка, Поповска и по-малките притоци 
образуват мрежа, водите на която се използват за напояване на земеделските 
земи. Подпочвените води по поречието на река Тунджа са източник за 
водоснабдяването на гр. Стара Загора. Около селата Ягода и Шаново се намират и 
пресевни, образувани при добива на инертни материали. 
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Топлите минерални извори в с. Ягода са едно водно богатство, което 
правилно стопанисвано и използвано, може да допринесе много за развитието на 
балнеоложкия туризъм в общината. Водата е със силициева и флуорна 
минерализация – 0.59 г/л., лека алкална реакция, с температура при извора около 
40 градуса по Целзий и дебит от 12 литра в секунда. Използва  се успешно за 
лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни 
заболявания.   

Като цяло, община Мъглиж разполага със значителни водни ресурси, чието 
разумно ползване би допринесло съществено за развитието на местната 
икономика, особено в сферата на земеделието.  

2.5. Почвени ресурси. 

Почвите на територията на общината са предимно канелени и кафяви 
горски. Широко разпространени са и смолниците. Почвените условия  
благоприятстват развитието на трайните насаждения и фуражните култури, а по 
планинските склонове - на широколистни и елови гори.  

2.6. Флора и фауна. 

Характера на растителността в общината и нейното географско 
разпространение се обуславят от особеностите на почвено - климатичните  
условия. Следи от естествена растителност се наблюдават покрай реките, която е 
представена от влаголюбиви горски видове – върба, топола, елша. В равнинно - 
хълмистия горски пояс преобладават смесени гори от цер,  благун, зимен дъб. Във 
височинно отношение преобладават гори от зимен дъб, смесени широколистни 
гори от бук, благун, габър, мъждрян, зимен дъб и явор. В най - горния 
среднопланински горски пояс преобладават буковите гори, които в по-високите 
части са смесени със смърч. Върху ливадните площи се установяват редица 
естествени тревни растения – детелина, великденче и други. Има и много 
диворастящи лечебни растения – мащерка, равнец, риган, жълт кантарион. 

 Климатичните условия и разнообразния релеф предопределят богатото 
фаунистично разнообразие на общината. Срещат се 49 вида бозайници, 18 вида 
влечуги, 11 вида земноводни, 227 вида птици. Река Тунджа и горните течения на 
планинските реки предлагат  голямо видово разнообразие на рибите.  

Основни изводи 

 Характерът на релефа на община Мъглиж е преобладаващо планински и 
повече от половината от територията на общината обхваща горски 
територии; 

 Община Мъглиж разполага с ограничени ресурси от полезни изкопаеми – 
висококачествени черни въглища, използвани преди всичко за производство 
на кокс, малки рудни залежи без икономическо значение, графит и бигор. На 
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територията на общината се намират големи количества разнообразни 
инертни материали; 

 Водните площи са ограничени и заемат под 1.72% от общата територия; 

 Наличие на топли минерални извори; 

 Почвените условия  благоприятстват развитието на трайните насаждения и 
фуражните култури, а по планинските склонове - на широколистни и елови 
гори; 

 Богата флора и фауна. 

3. Селищна мрежа и урбанизация. 

3.1. Селищна  мрежа. 

Община Мъглиж се формира на базата на селищна мрежа, състояща се от 
15 населени места. Административен център е град Мъглиж.  В административната 
структура на общината се включват 6 кметства в селата Тулово, Ягода, Юлиево, 
Дъбово, Зимница и Ветрен, управлявани от пряко избрани от населението кметове. 
Останалите 3 кметства в селата Шаново, Борущица и Радунци се управляват от 
кметски наместници, избирани от Общинския съвет. 

Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително равномерно изградена. 
Формирането й е повлияно преди всичко от преминаващите през общината 
основни за страната пътни артерии. Основен фактор за образуване и развитие на 
населените места са Главен път І – 6 и успоредната на него главна ж.п. линия № 3, 
преминаващи през територията на общината. Средното разстояние на населените 
места от центъра – гр. Мъглиж е под 10 км, а средната отдалеченост между тях е 
около 5 км. Транспортната достъпност до всяко населено място е под 30 минути, с 
единични изключения, дължащи се на лошото състояние на наличната пътна  
мрежа.  

Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на 
териториалното  и селищно устройство, населените места в Общината попадат в 
следните категории: един много малък град – гр. Мъглиж (население под 10 хил. 
жители), четири средни села – Ветрен, Дъбово, Тулово и Ягода (население от 1000 
до 2000 жители), три малки села – Шаново, Юлиево и Зимница (население от 250 
до 1000 жители) и седем много малки села – Борущица, Бънзарето, Държавен, 
Радунци, Селце, Сливито и Яворовец (население до 250 жители). По данни на 
НСИ, към 2011г. с. Бънзарето и с. Държавен са почти обезлюдени. 

Съгласно категоризацията на общините, община Мъглиж попада в четвърта 
категория. Категоризацията на населените места в общината е представена в 
таблица 2.  
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            Таблица 2.  Категоризация на населените места в община Мъглиж. 

ЕКАТТЕ Населено място Категория 

49494 гр. Мъглиж 4 

05671 с. Борущица 8 

07380 с. Бънзарето 8 

10848 с. Ветрен 5 

24342 с. Дъбово 5 

24637 с. Държавен 8 

30870 с. Зимница 6 

61635 с. Радунци 8 

66103 с. Селце 8 

67341 с. Сливито 8 

73420 с. Тулово 5 

83020 с. Шаново 7 

86043 с. Юлиево 6 

87148 с. Яворовец 8 

87212 с. Ягода 5 

 Урбанизацията в община Мъглиж като цяло е на много ниско ниво. 
Съществуват и чувствителни различия в степента на благоустроеност на 
отделните населени места  в общината. 

             Таблица 3. Благоустроеност на населените места в община Мъглиж. 
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гр. Мъглиж 143 23.2 20,8 24.0 Неизградена 2.2 Централизирано 

с. Тулово 99 15.9 14 14.1 Неизградена - Централизирано 

с. Ягода 197 18.8 - 11.3 Неизградена - Централизирано 

с. Ветрен 105 19.5 12.5 17.2 Неизградена 1.1 Централизирано 

с. Дъбово 127 16.0 11,0 14.2 Неизградена 1.2 Централизирано 

с. Зимница  67 6.8 2.5 5.4 Неизградена 0.8 Централизирано 
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с. Шаново 66 19.3 - 14.1 Неизградена - Централизирано 

с. Юлиево 83 13.6 - 9.2 Неизградена - Централизирано 

с. Селце  29 5.4 1.7 2.1 Неизградена 0.5 Нерегламентира
ни сметища 

с. Сливито 24 4.2 1.1 - Неизградена 0.7 Нерегламентира
ни сметища 

с. Яворовец 9.5 - - - Неизградена - Нерегламентира
ни сметища 

с. Борущица 43 6.6 2.0 3.8 Неизградена 0.8 Нерегламентира
ни сметища 

с. Радунци 10 - - - Неизградена - Нерегламентира
ни сметища 

с. Държавен  - - - - Неизградена - Нерегламентира
ни сметища 

с. Бънзарето - - - - Неизградена - Нерегламентира
ни сметища 

Общо  992.5 149.3 51.6 124.6 - 7.3 - 

Източник: община Мъглиж 
 
 Представените в таблицата цифри показват относително висока степен на 
благоустроеност (57%) и осветеност (80%) на уличната мрежа в населените места. 
Като цяло селищната среда се характеризира с добри качества по отношение 
наличието на зелени площи. Състоянието на наличните зелени площи в 
населените места не е добро, но в същото време следва да се отбележи, че по-
голямата част от тях се намират в една сравнително чиста екологична среда – в 
планински райони и в непосредствена близост до големи горски масиви, а край 
град Мъглиж е разположен лесопарк с площ 125 дка. 
 
3.2. Жилищен фонд, домакинства и семейства. 

По данни   на   НСИ,   в  края   на 2011г.   общият  брой  жилища   в 
общината  е 6705  като основната част от тях - 2160 са построени до 1949г. През 
50-те години на 20в. са построени 991 броя жилища, а през 60-те - 751. След 1990г. 
следва рязък спад в строителството, като до края на 1999г. са построени 350 
жилища, а до 2010г. само 289.  Много по - голям брой от тях са в гр. Мъглиж и 
селата – Ягода, Ветрен, Тулово и Дъбово. Разположени са неравномерно. 
Необитаемите жилища се намират в непривлекателните зони на гр. Мъглиж и по 
селата. Голяма част от жилищата са в недобро състояние поради липсата на 
инвестиции за по - сериозни ремонти. Основната част от жилищата са собственост 
на физически лица. Съвсем незначителен дял се пада на жилища собственост на 
търговски дружества, обществени или кооперативни организации, както и 
жилищата, които са собственост на общината. 
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         Таблица 4. Основни параметри на жилищния фонд в Общината към 2011г. 
Година Брой 

жилища 
Брой 
стаи 

Конструктивно състояние 

Стоманобетонни 
едропанелни 

Стоманобетонни 
скелетни 

Масивни 

2001г. 5812 17548 14 106 1955 

2011г. 6707 22210 34 36 2489 

Източник: община Мъглиж 
 

Сериозен проблем представлява липсата на канализация във всички 
селища на общината. Изградеността на канализационна мрежа и пречиствателни 
съоръжения за преработка на отпадните води са съществени фактори за 
качеството на жизнената среда в населените места. В същото време е налице и 
опасност от замърсяване на плитките подпочвени води в близост до населените 
места. 

 
Таблица 5. Обитавани жилища по наличие на канализация към 2011г. 

Канализация Общо В гр. Мъглиж В селата 

Брой жилища, свързани с обществена 
канализация 

470 103 367 

Брой жилища, свързани с изгребна яма 292 77 215 

Брой жилища, свързани със септична яма 
или друго пречиствателно съоръжение 

661 211 450 

Брой жилища, свързани с попивна яма 1932 549 1383 

Брой жилища без канализация 347 143 231 

Общо 3729 1083 2646 

      Източник: община Мъглиж 

Степента на осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, 
сателитна антена, компютър и достъп до интернет е добра, видно от Таблица 6. 

Таблица 6. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия,   
сателитна антена, компютър и достъп до интернет към 2011г. 

Община             
Мъглиж 

Общо В гр. Мъглиж В селата 

Брой 
жилища 

 

Живеещи 
лица 

Брой 
жилища 

 

Живеещи 
лица 

Брой 
жилища 

 

Живеещи 
лица 

Кабелна 
телевизия 

961 2523 592 1595 369 928 

Сателитна 
антена 

1739 4833 224 771 1515 4062 

Компютър 775 2538 332 1155 425 1383 
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Достъп до 
интернет 

723 2433 345 1213 378 1220 

Източник: община Мъглиж 

Основни изводи 

 Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително равномерно изградена и 
обхваща 15 населени места с административен център гр. Мъглиж; 

 Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на 
териториалното  и селищно устройство, населените места в Общината 
попадат в следните категории: един много малък град, четири средни села, 
три малки села  и седем много малки села; 

 Съгласно категоризацията на общините, община Мъглиж попада в четвърта 
категория общини; 

 Относително висока степен на благоустроеност (57%) и осветеност (80%) на 
уличната мрежа на населените места. Като цяло селищната среда се 
характеризира с добри качества по отношение наличието на зелени площи; 

 Недобро състояние на жилищния фонд в Общината; 

 Липса на канализация в населените места; 

 Добра осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна 
антена, компютър и достъп до интернет. 

4. Човешки ресурси и развитие на социалната сфера. 

4.1. Демографска характеристика. 

4.1.1. Брой и динамика на населението. 

По данни от последното преброяване, населението на Общината към 
01.02.2011г. наброява 10 180 души или 3.05% от населението на област Стара 
Загора. Средната гъстота на населението е 26.2 души/км

2
 като варира от населени 

места без постоянно население, каквито са селата Бънзарето и Радунци, до 
административния център – град Мъглиж, с население 3 269 души.  

За периода 2007-2011г. се наблюдава намаляване броя на населението в 
Общината с общо 2 328 души или с 18.61%. В общинския център гр. Мъглиж и 
селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 82% от цялото население 
на общината. С относително стабилно демографско развитие се характеризират 
селата  Ветрен, Дъбово и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава 
възрастното население. Село Ягода е с относително голям процент турско и 
купанарско  население, но и със силно изразен миграционен процес. Подобен 
процес на силно намаляване броя на живеещите през последните години се 
наблюдава и в балканските села, в които живеят предимно възрастни хора. В с. 
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Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва да се 
отбележи, че 84 % от населението е от ромски произход. Динамиката на броя на 
населението за периода 2007-2011г. е представена във фигура 1. 

Фигура 1. Динамика на броя на населението в община Мъглиж за периода 2007- 
2011г. 

12508 12431 12267

12033

10180

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Динамика на населението на община 

Мъглиж за периода 2007-2011г.

Брой 

жители

 
               Източник: НСИ 

Анализът на динамиката на дела на градското и селското население 
показва, че за периода 2004-2011г. делът на градското население е нарастнал с 
3.14%, което се обуславя от по-добрите възможности за живот в административния 
център на общината. През 2011г. а делът на градското население е 32.10%, а 
делът на населението в селата е 67.90%. Най-населените места в Общината след 
гр. Мъглиж, са с. Ветрен, с. Дъбово, с. Ягода и с. Тулово.  

 Естественото движение на населението е един от основните компоненти, 
оказващи влияние върху динамиката на неговото развитие и възрастовата му 
структура. Бавният ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са 
причина за неблагоприятните изменения на показателя „естествен прираст”, който 
е с отрицателни стойности. Статистическите данни за родените и починалите 
жители на територията на община Мъглиж за периода 2007-2012г. са представени 
в Таблица 7. 

          Таблица 7. Естествен прираст в община Мъглиж за периода 2007-2012г. 

Година Родени Починали Естествен прираст 

2007г. 156 230 -74 

2008г. 155 186 -31 

2009г. 168 220 -52 

2010г. 149 183 -34 

2011г. 141 182 -41 
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2012г. 121 196 -75 

Източник: НСИ 
 

         Фигура 2. Естествен прираст в община Мъглиж за периода 2007-2012г. 

 
     Източник: НСИ 
 
 Механичният прираст на населението на община Мъглиж за периода 2000-
2004г. е отрицателна величина. За периода 2007-2012г. механичния прираст е 
положителна величина през 2011г. а през 2012г. е отрицателен, но с минимална 
стойност. В тази връзка е налице положителна тенденция по отношение на 
показателя механичен прираст на населението. 

Таблица 8. Механичен прираст на населението в община Мъглиж за периода 
2007-2012г. 

Година Заселени общо Изселени общо Механичен 
прираст 

2007г. 256 292 -36 

2008г. 221 267 -46 

2009г. 187 299 -112 

2010г. 162 362 -200 

2011г. 148  

132 

16 

2012г. 124 132 -8 

Източник: НСИ 
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Фигура 3. Механичен прираст на населението в община Мъглиж за периода 2007-
2012г. 

 
 Източник: НСИ 
 
 За анализирания период, броят на изселилите се жители на община Мъглиж 
е намалял със 160 души през 2012г. спрямо 2007г., което се отчита като 
положителен факт в демографското развитие на Общината. 

4.1.2. Структура на населението. 

Възрастова структура на населението 

Възрастовата структура на населението отразява реално демографските 
процеси в общината и определя състоянието на демографските показатели за 
продължителен период в бъдеще. Възрастовата структура на населението в 
община Мъглиж към 2011г. е една от най-благоприятните в областта и се 
характеризира с висок дял на младото население (до 15-годишна възраст) – 17.5%. 

През периода 2004-2011г. се наблюдават положителни изменения във 
възрастовата структура на населението, изразяващи се в нарастване дела на 
населението в трудоспособна възраст и намаляване дела на населението в над-
трудоспособна възраст. Делът на населението в под-трудоспособна възраст 
остава непроменен. Данните са представени графично във фигура 4. 
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Фигура 4. Динамика на възрастовата структура на населението на община 
Мъглиж за периода 2004-2011г. 
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                        Източник: НСИ 

Възрастовата структура на населението в Общината по населени места към 
2011г. е представена в таблица 9. 

  Таблица 9. Възрастова структура на населението в община Мъглиж към 2011г. 

Населено място Население в под-
трудоспособна 

възраст 

Население в 
трудоспособна 

възраст 

Население в над-
трудоспособна 

възраст 

Брой Отн. дял Брой Отн. дял Брой Отн. дял 

гр. Мъглиж 606 18.5% 2039 62.4% 624 19.1% 

с. Борущица 0 0 12 22.64% 41 77.4% 

с. Бънзарето - - - - - - 

с. Ветрен 205 18.6% 616 56% 279 25.4% 

с. Дъбово 216 18.4% 655 55.7% 304 25.9% 

с. Държавен 0 0 2 50% 2 50% 

с. Зимница 221 26.4% 494 58.9% 123 14.7% 

с. Радунци 3 7.9% 21 55.3% 14 36.8% 

с. Селце 0 0 6 50% 6 50% 

с. Сливито 0 0 3 25% 9 75% 
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с. Тулово 245 18.6% 817 61.9% 258 19.5% 

с. Шаново 16 4.5% 154 43.8% 182 51.7% 

с. Юлиево 74 15.6% 258 54.3% 143 30.1% 

с. Яворовец 0 0 3 30% 7 70% 

с. Ягода 191 12.5% 892 58.6% 439 28.8% 

Общо за 
Общината 

1777 17.5% 5972 58.7% 2431 23.9% 

Източник: НСИ 

От представените данни е видно, че най-благоприятна е възрастовата 
структура на населението в гр. Мъглиж, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Тулово 
и с. Юлиево. 

Общо за Общината, делът на населението в под-трудоспособна възраст е 
17.5%, делът на населението в трудоспособна възраст е 58.7% и населението в 
над-трудоспособна възраст представлява 23.9% от населението. Като цяло 
възрастовата структура на населението в община Мъглиж е относително 
благоприятна. 

Полова структура 

Половата структура на населението е относително равномерна и се 
характеризира с малък превес на мъжете над жените: 51% мъже и 49% жени. За 
периода 2007-2011г. няма настъпили съществени промени в половата структура на 
населението. 

Образователна структура 

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години 
по степен на завършено образование е представена в таблица 10. 

        Таблица 10. Образователна структура на населението към 01.02.2011г. 
Община 

Мъглиж 

Общо Степен на завършено образование Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Висше Средно Основно Начално и 

незавършено 

начално 

В гр. Мъглиж 3000 261 1208 696 616 197 22 

В селата 6351 324 2176 1620 1766 453 12 

Общо 9351 585 3384 2316 2382 650 34 

Източник: НСИ 

 
 От представените данни е видно, че делът на населението с висше 
образование в Общината е едва 6.2%. Най-висок е делът на населението със 
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средно образование -  36.2%, следван от дела на населението с начално и 
незвършено начално образование  - 25.5%. Делът на населението с основно 
образование е 24.8%. Относителния дял на неграмотните лица в Общината също е 
обезпокоително висок – 9.9%. Измененията в образователната структура на 
населението в Общината за периода между двете преброявания са представени 
във фигура 5. 

Фигура 5. Изменения в образователната структура на населението в община 
Мъглиж за периода 2001-2011г.  

Население с висше и полувисше образование

Население със средно образование

Население с основно образование

Население с начално образование

Неграмотно население

4.80%

26.30%

28.50%

18.30%

7.00%

6.20%

36.20%

24.80%

25.50%

9.90%

Изменения в образователната структура на 

населението в община Мъглиж за периода 2001-2011г. 

2011г. 2001г.

  
Източник: НСИ 

От представената графика е видно, че за периода 2001-2011г. са настъпили 
неблагоприятни изменения в образователната структура на населението, 
изразяващи се в нарастване дела на неграмотното население, увеличаване дела 
на населението с начално и средно образование, като основна причина е 
увеличения брой ромски деца, непосещаващи училище поради липса на средства 
или други причини. 

Основен извод е, че като цяло образователната структура на населението в 
общината не е добра и се характеризира с нисък дял на населението с висше 
образование и относително висок дял на населението с начално и незавършено 
начално образование.  

Етническа структура на населението 

Община Мъглиж е с най-висок относителен дял на ромското население в 
област Стара Загора. Етнодемографската характеристика на населението в 
община Мъглиж е представена в таблица 11. 
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Таблица 11. Етнодемографска характеристика на населението в община 
Мъглиж към 2011г. 

Общо В т.ч. 

отговорили 

Етническа група Не се 

самоопределят 

Българска Турска Ромска Друга 

10 180 9733 6274 323 2975 109 52 

Източник: НСИ  
 

Основни изводи 
 

 За периода 2007-2011г. се наблюдава намаляване броя на населението в 
Общината с общо 2 328 души или с 18.61%; 

 В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е 
концентрирано 82% от цялото население на общината; 

 Естественият прираст на община Мъглиж за периода 2007-2013г. е 
отрицателен като през 2012г. е с най-неблагоприятна стойност (-75); 

 Механичният прираст на населението на община Мъглиж за периода 2000-
2004г. е отрицателна величина. За периода 2007-2012г. механичният 
прираст е положителна величина през 2011г. а през 2012г. е отрицателен, 
но с минимална стойност. В тази връзка е налице положителна тенденция 
по отношение на показателя механичен прираст на населението. 

 Възрастовата структура на населението в община Мъглиж към 2011г. е една 
от най-благоприятните в областта и се характеризира с висок дял на 
младото население (до 15-годишна възраст) – 17.5%; 

 Половата структура на населението е относително равномерна и се 
характеризира с малък превес на мъжете над жените: 51% мъже и 49% 
жени; 

 Образователната структура на населението в общината не е добра и се 
характеризира с нисък дял на населението с висше образование и 
относително висок дял на населението с начално и незавършено начално 
образование; 

 Община Мъглиж е с най-висок относителен дял на ромското население в 
област Стара Загора. 

4.2. Икономическа активност и пазар на труда. 

Заетост и безработица  

Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение 
цялостното икономическо развитие на общността. Към края на 2011г. икономически 
активното население в Общината наброява  8 403 души. Неговият брой е намалял 
незначително в сравнение с предходните години. 
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Броят на икономически активното население в общината на възраст между 
15 и 65г. към 2011г. е представен в Таблица 12. 

Таблица 12. Икономически активно население в Община Мъглиж към 2011г. 
Общо 

 

8403 души 

Икономически активни Икономически неактивни 

0бщо Заети Безработни Учащи Пенсионери Други 

2890 2245 636 299 3478 1736 

Мъже  

4098 души 

1668 1289 379 175 1409 846 

Жени 

4305 души 

1222 965 257 124 2069 890 

Източник: НСИ 
 

Към 2011г. от общо 8 403 души - икономически активни са 2 890 или 1 668 
мъже и 1 222 жени. В това число заетите са 2 254, а безработните са 636 души. 
Групата на икономически неактивните – учащи, пенсионери, лица, заети само с 
домашни или семейни задължения и други подобни наброява общо 5 513 души, в 
т.ч. 2 430 мъже и 3 083 жени. Отрасловата структура на заетостта в община 
Мъглиж към 2011г. е представена в Таблица 13. 

 Таблица 13. Отраслова структура на заетостта в община Мъглиж към 2011г. 
Сектор  Общо заети Заети в гр. 

Мъглиж 
Заети в 
селата  

Транспорт и съобщения 272 41 231 

 Промишлено производство  560 278 282 

Образование 96 54 42 

Здравеопазване 46 54 42 

Селско, ловно и горско стопанство 333 115 218 

Търговия и ремонт 294 121 173 

Строителство 113 51 62 

Хотелиерство и ресторантьорство 63 22 41 

Професионални дейности и научни 
изследвания 

60 25 35 
 

Административни и спомагателни 
дейности 

31 11 20 
 

Държавно управление 158 82 76 

Недвижими имоти 18 4 18 

Услуги 38 9 29 

Енергетика 13 4 9 

Култура, спорт и развлечения 20 8 12 

Финансови и застрахователни 
дейности 

18 13 5 
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Други дейности 62 15 47 

Общо в община Мъглиж 2206 877 1329 

Източник: ДБТ-гр. Казанлък 
 

От таблицата е видно разпределението на заетостта в община Мълиж по 
отрасли. Половата структура показва малък превес на мъжете, като общо за 
общината заетите мъже са 1261 души, а жените са 945.  

Безработицата е вторият основен елемент на пазара на труда. За община 
Мъглиж безработицата остава трайно висока за дълъг период, поддържаща 
значително по-високи нива от средните за страната и областта. Анализът на 
данните показва наличието на тенденция към покачване нивото на безработицата 
за общината, независимо от известни колебания през годините. Или през 
изследвания период, средно всеки пети жител на общината е бил без работа.   

      Таблица 14. Безработица. 
Години 1999г. 2000г. 2003г. 2004г. 2010г. 2012г. 

Брой на 
безработните 

923 д 1 233 д 1 145 д 1 152 д 634 д 914 д 

Равнище на 

безработица  

16.29 % 22.60 % 20.42 % 21.36 % 11.76 % 32,17% 

          
Тук е мястото да се спомене, че повече от 75 % от безработното население 

на Общината е от ромски произход и преобладават лица с основно и по-ниско 
образование и без квалификация.  

В Таблица 15. са представени данни за състоянието и структурата на 
безработицата в община Мъглиж за периода 2010-2012г. 

               Таблица 15. Структура на безработицата за периода 2010-2012г. 
Показатели Към 31.12. 2010г. Към 31.12. 2011г. Към 31.12. 2012г. 

Брой регистрирани 
безработни лица  

665 772 933 

Равнище на 
безработица % 

12.30 27.20 32.80 

Възраст    

До 19г. 23 37 35 
От 20 до 24г. 65 71 96 

От 25 до 29г. 104 108 132 

От 30 до 34г. 109 131 149 
От 35 до 39г. 81 100 149 

От40 до 44г. 57 69 71 
От 45 до 49г. 59 65 65 

От 50 до 54 г. 72 88 100 
Над 55г. 95 103 136 
Регистрирани 
безработни лица до 

192 216 263 
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29г. 
Относителен дял от 
общо регистрираните 
% 

28.9 27.9 28.2 

Образование    

Висше 4 12 17 
Средно 87 113 174 

Основно 77 75 119 
Начално  497 572 623 
Професионална 
структура 

   

С работнически 
професии 

51 70 99 

Специалисти 30 39 53 
Без квалификация и 
специалност 

584 663 781 

Брой 
продължително 
безработни лица 
(над 1 година) 

207 317 398 

Относителен дял от 
общо регистрираните 

31.1 41.1 42.6 

Обявени свободни 
работни места на 
първичен пазар 

355 162 158 

Обявени свободни 
работни места  - 
субсидирана 
заетост по ЗНЗ 

78 93 159 

Наети лица по 
насърчителни мерки 
за заетост 

3 1 2 

Наети лица по 
програми за заетост 

69 92 57 

Брой обучени лица 
по ОП „РЧР“ – схема 
„Развитие“ 

0 0 100 

Наети лица по ОП 
„РЧР“ – схема 
„Развитие“ 

0 0 92 

Източник: ДБТ – гр. Казанлък 

Най-голям дял в структурата на безработните заемат младите хора до 29г., 
предимно с основно и средно образование. Дълготрайно безработни са лицата без 
професионална квалификация и от ромски  произход. В образователната структура 
се увеличава делът на лицата с основно и начално образование, което от своя 
страна води до намаляване възможностите за обслужване на работни места, 
изискващи професионална квалификация или определена специалност. През 
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2012г. се наблюдава увеличение на дела на безработните лица със средно 
образование и професионална квалификация, както и на младите хора до 29 г.  

През последните години броят на безработните в Общината трайно се е 
повишил, независимо от леките отклонения през отделни години. Основна причина 
за налагането на тази тенденция е загубата на чувствителен брой работни места 
при преструктуриране на местната икономика и затварянето на големи за 
мащабите на Общината предприятия. Независимо от участието на община Мъглиж 
в различните програми за заетост на Министерството на труда и социалната 
политика, възможностите й за активно въздействие върху процесите на заетостта и 
намаляване на безработицата остават ограничени. Стагнацията на пазара на труда 
продължава през 2011г. и 2012г., а търсенето на работна сила не отбелязва ръст. 

Доходи на населението 

Основната част от доходите на населението се формира от средствата за 
работна заплата и от пенсиите. При анализа и съпоставката на отчетените данни 
за размера на средната годишна работна заплата на наетите лица за периода 
2008г. – 2011г. е видно, че не съществува съществена разлика между равнището 
на заплащане средно за областта и това за община Мъглиж. През 2012г. средната 
годишна работна заплата за общината е по-ниска с 17% от тази за областта.   През 
периода 2008г. – 2011г. най- висока е средната годишна работна заплата в 
отраслите: селско, ловно и горско стопанство; образование; държавно управление; 
преработваща промишленост и транспорт, складиране и пощи. Най-ниско е 
заплащането в отрасъл култура и развлечения. Средните заплати в хотелиерство 
и ресторантьорство и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети са 
нарастнали два пъти за анализирания период. Средната работна заплата за 
периода 2008г. - 2012г. по икономически дейности е представена във фигура 6. 

Фигура 6. Средна работна заплата по икономически дейности за периода 2008-
2012г.             

Източник: НСИ 
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За повечето анализирани отрасли се наблюдава тенденция на плавно 
повишаване на средната годишна работна заплата през разглеждания период, 
което може да бъде свързано с актуализиране на равнището на заплащане с 
индекса на инфлацията.  

Основни изводи 

 Към края на 2011г. икономически активното население в Общината 
наброява  8 403 души; 

 През последните години броят на безработните в общината трайно се е 
повишил, независимо от леките отклонения през отделни години. Основна 
причина за налагането на тази тенденция е загубата на чувствителен брой 
работни места при преструктуриране на местната икономика и затварянето 
на големи за мащабите на общината предприятия; 

 Равнището на безработица в общината към 2012г. е 32.17%, като повече от 
75% от безработното население е от ромски произход и преобладават лица 
с основно и по-ниско образование и без квалификация; 

 Нарастване на безработицата – безработицата в общината е над средното 
ниво за страната;  

 Ниска заетост  за младите хора;  

 Дълготрайна безработица за лица със основно и начално образование, т.е 
за лица без професионална квалификация; 

 Стагнация на пазара на труда – търсенето на работна сила не отбелязва 
ръст;  

 Средногодишната работна заплата в община Мъглиж е по-ниска от тази за 
област Стара Загора. 

4.3. Образование. 

Приоритет в работата на общината е младото поколение – бъдещето на 
децата и учениците. Политиката на ръководството на Общинска администрация – 
Мъглиж е да се обхванат всички подлежащи на обучение и да се осигури на всички 
подлежащи деца и ученици равен достъп до образование. Обучението в общината 
се извършва в смесени детски градини и училища, като в с. Зимница са 
съсредоточени само деца от ромски произход, както в ЦДГ „Златната рибка”, така и 
в НУ „Св. Паисий Хилендарски”. Образователната система в Община Мъглиж 
включва детски градини и общообразователни учебни заведения: начални, 
основни и среднообразователни  училища.  

Детските заведения на територията на Общината са следните:  

 ОДЗ „Камбанка”, гр. Мъглиж;  
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 ОДЗ „Детелина”, с. Дъбово; 

 ОДЗ „1-ви юни”, с. Ягода;  

 ЦДГ „Снежанка”, с. Тулово,  

 ЦДГ „Здравец”, с. Ветрен,  

 ЦДГ „Радост”, с. Юлиево и  

 ЦДГ „Златната рибка”, с. Зимница.  

През 2013г. в детските заведения се обучават общо 16 групи в ОДЗ и ЦДГ с 327  
деца. Като от тях в яслена група са 47 деца. На територията на община Мъглиж 
няма Детски ясли, като отделни институции. Има само яслени групи към ОДЗ 
„Камбанка”, ОДЗ „Детелина” и ОДЗ „1-ви юни”. Самостоятелни подготвителни групи 
с обхванати деца на 5 и 6-годишна възраст има в: 2 групи в ОДЗ „Камбанка”, гр. 
Мъглиж, 1 група в ОДЗ „Детелина”, с. Дъбово и 1 група в ОДЗ „1-ви юни”, с. Ягода. 
Останалите 5 и 6-годишни са обхванати в смесените групи в ЦДГ „Снежанка”, с. 
Тулово, ЦДГ „Здравец”, с. Ветрен, ЦДГ „Радост”, с. Юлиево и ЦДГ „Златната 
рибка”, с. Зимница.  

Общообразователната и професионална мрежа на Общината включва 6 
общински училища, а именно:  

 ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж;  

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен;  

 ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода;  

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово;  

 ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово;  

 НУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Зимница; 

 Помощно училище-интернат „Др. Петър Берон“, гр. Мъглиж;  

 Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „Гео Милев“, гр. 
Мъглиж. ПГСС, гр. Мъглиж е единственото среднообразователно училище в 
община Мъглиж, в което младежите от района могат да завършат средното 
си образование. Основните специалности с редовна форма на обучение са: 
агроекология, механизация на селското стопанство, горско стопанство и 
дърводобив, горско и ловно стопанство, а специалностите със задочна 
форма на обучение са: лесокултурни дейности и малък и среден бизнес.  

 През учебната 2012/2013г. в училищата са формирани 46 броя паралелки с  
841 ученици. Община Мъглиж с Решение № 185 от 17.07.2012 г. на Общински 
съвет - гр. Мъглиж, е запазила статута на двете средищни училища: ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий”, с. Ветрен и ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода, в които се осигурява 
столово хранене, транспорт и целодневна форма на обучение на пътуващите 
ученици. Осигурен е превоз на учениците на територията на Общината. През 
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2013г. в ПГСС „Гео Милев“ се обучават 270 ученици в 13 паралелки по 5 
специалности.  

 Броят на отпадналите ученици за учебната 2012/2013г. е 18, а броят на 
необхванатите ученици в общината, е общо 110 ученика, като 94 от тях са от 
ромски произход. Община Мъглиж е на първо място в областта по необхванати 
ученици.  

 Във всички училища в общината под различни форми се провеждат 
следните извънкласни дейности:  

 В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово, ОУ „Христо Смирненски”, с. 
Тулово и ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж се работи по Проект „Успех” и 
проблемните ученици участват в различни групи съобразно желанията и 
интересите им вече две години. Създадени са Клуб „Сръчни ръце” и секция 
„Млад еколог”;  

 В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен и ОУ „Христо Смирненски”, с. 
Тулово, се работи по Програма „Намаляване отпадането на ромски деца от 
училище“ на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и 
Фондация „Америка за България“. В училищата са създадени 2 групи: 
„Фолклор на етносите” и „Етническо разнообразие и разбирателство” в 
различните начални и средни класове;  

 Във всички училища има свободно избираема подготовка като: СИП 
компютри, ИТ, интернет, физическа култура и спорт и други. Ученици от 
всички училища участват в танцови състави към читалищата на територията 
на общината;  

 В ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода се провеждат часове по СИП „Религия” за 
учениците в прогимназиален етап на обучение. Част от учениците от 
начален и прогимназиален етап участват в състав за народни танци с 
хореограф от читалище „Гео Милев”, с. Ягода, като репетициите се 
провеждат във физкултурния салон на училището.  

Общообразователните институции си съдействат за обхващане в училище 
на подлежащите на задължително обучение деца и ограничаване на отпадането на 
деца с асоциално поведение. Провеждат се обучения на педагогическите кадри за 
работа с деца и ученици със СОП. На територията на общината в училищата и 
детските заведения се обучават интегрирано, по индивидуални образователни 
програми, деца и ученици със СОП. С тях работят ресурсни учители, логопеди, 
психолози и психиатри от РЦ за ПИОВДУ СОП- гр. Стара Загора.  

 Материално – техническата база на детските и учебните заведения е в 
относително добро състояние. През 2011 г. е извършен основен ремонт на сграда 
на ЦДГ, с. Зимница; ОДЗ, с. Ягода; ОДЗ, гр. Мъглж; ОДЗ, с. Дъбово и ЦДГ, с. 
Ветрен. През 2012г. със собствени средства на Общината е обновена 
материалната база и спортните съоръжения в учебните и детски заведения. 
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Извършени са частични ремонти по предписания на РЗИ - гр. Стара Загора в ОДЗ 
„Детелина”, с. Дъбово; ЦДГ „Златната рибка”, с. Зимница; ОДЗ „Камбанка“, гр. 
Мъглиж и ЦДГ „Снежанка“, с. Тулово. През 2013г. е извършен и основен ремонт на 
покрив на ОДЗ „Камбанка”, гр. Мъглиж. 

Основни изводи 

 Добра осигуреност с детски заведения и добра материално-техническа база; 

 Добра осигуреност с училищни заведения; 

 Риск от отпадане на ученици от училищната система;  

 Необходимост от предприемане на мерки за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация; 

 Продължаване използването на съвременни информационни и 
комуникационни технологии, интерактивни методи и средства в 
образователния процес. 

4.4. Здравеопазване.  

Инфраструктурата на здравеопазването в общината е изградена съобразно 
изискванията на Закона за здравното осигуряване и Националната здравна 
осигурителна каса.  

 Извънболнична медицинска помощ;  

 Здравното обслужване на населението на територията на община Мъглиж 
се осигурява от общопрактикуващи лекари и стоматолози; оказване на 
специализирана медицинска помощ; оказване на спешна медицинска помощ; 
училищно и детско здравеопазване.  

 За оказване на доболнична медицинска помощ в община Мъглиж има 
разкрити: девет лекарски практики със среден брой население на лекарска 
практика 1 363 жители;  осем дентални практики със среден брой население на 
дентална практика 1 752 жители. Данните се отнасят към 2013 г. и са представени 
в Таблици 16 и 17. 

                         Таблица 16. Лекарски практики в община Мъглиж 
 

Населени места 

 

Население 

брой 

Лекарски  
практики 

брой 

Ср. брой 
население 
на лекарска 
практика 

Център на 

лекарска 

практика 

гр. Мъглиж,  с. Селце 3 281 2 1730 гр.Мъглиж 

с. Ягода 1 522 2 1345 с. Ягода 



 
 

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

 

 

с. Ветрен, с. Зимница 1 938 2 1093 с. Ветрен 

с. Юлиево, с. Шаново 827 1 1113 с. Юлиево 

с. Тулово 1320 1 1431 с. Тулово 

с. Дъбово, с. Радунци, 

с. Борущица, с. Сливето 

1292 1 1387 с. Дъбово 

  Източник: община Мъглиж 

                               Таблица 17. Дентални практики в община Мъглиж 
 

Населени места 

 

Население 

брой 

Дентални  
практики 

брой 

Ср. брой 
население 
на дентална 
практика 

Център на 
денталната 
практика 

гр. Мъглиж,  с. Селце 3 281 1+1* 1725 гр.Мъглиж 

с. Ягода 1 522 2 1345 с. Ягода 

с. Ветрен, с. Зимница 1 938 1+1* 1021 с. Ветрен 

с. Юлиево , с. Шаново 827 1 1296 с. Шаново 

с. Тулово 1320 1 1387 с. Тулово 

с. Дъбово, с. Радунци, 

с. Борущица, с. 
Сливето 

1292 1 1402 с. Дъбово 

  Източник: община Мъглиж 

Лекарските и дентални практики са разпределени съгласно методическите 
изискванията за минимален брой практики. При разпределението на лекарските 
практики е съобразено средния брой население, обслужвано от един лекар да не 
надвишава 1 720 души и средното разстояние между центровете на лекарските 
практики и най-отдалечените от тях населени места да не надвишава 10 км. 

За осигуряване на качествено здравно обслужване на населението всички 
кабинети на общо практикуващите лекари в общината разполагат с модерно 
медицинско оборудване и  съвременни инструменти, закупени с държавен заем от 
Международната банка за възстановяване и развитие по проект за 
преструктуриране на здравния сектор, компонент „Първична здравна помощ”. То е 
предоставено на общината безвъзмездно от Министерството на здравеопазването.  

 Специализирана медицинска помощ;  

Специализираната  медицинска  помощ  на  територията  на  общината  се 
оказва от  “Медицински център – I Мъглиж” ЕООД. Такава помощ извършват  и 
двама лекари на индивидуална практика. 
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      В село Радунци, община Мъглиж се намира специализирана болница за 
долекуване и продължително лечение и рехабилитация на пневмо-физиатрични 
заболявания. Болницата разполага с приемно-консултативен кабинет, кабинет по 
функционална медицина за изследване на дишането и сърдечно-съдовата 
система, рентгенов кабинет за образна диагностика и клинична лаборатория.  

 Спешна медицинска помощ;  

 Спешна медицинска помощ се оказва от филиал на Спешен медицински 
център – гр. Казанлък.  

 Болнична помощ;  

 Болнична помощ на територията на Общината не се осъществява.  

 Училищно и детско здравеопазване; 

В учебните и детски заведения има изградени седем здравни кабинета, 
разпределени както следва:  

      Във всички училища и детски градини в община Мъглиж функционират 
здравни кабинети, които се обслужват от 7 медицински специалисти. Кабинетите 
разполагат с необходимите лекарства и медицинско оборудване за оказване на 
спешна помощ, съгласно нормативната уредба за предоставяне на качествено 
училищно и детско здравеопазване. Във всички населени места на общината 
медицинските специалисти провеждат информационни и превантивни програми, 
насочени към превенция на рисково поведение и утвърждаване на здравословен 
начин на живот сред децата,  учениците и техните родители. 

Основни изводи 

 Липса на аптеки в малките и отдалечени населени места; 

 Осигурено качествено училищно и детско здравеопазване. 

4.5. Социални дейности и услуги. 

     В община Мъглиж е разработена и действа Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги (2011г. - 2014г.), която е неразделна част от Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора. Ежегодно 
Общински съвет град Мъглиж приема Годишен план за развитие на социалните 
услуги на общинско ниво. 

     На територията на община Мъглиж се предлагат следните социални услуги: 

 Дневен център за хора в пенсионна възраст „Зорница” с капацитет 30 
потребители. В него се предоставя комплекс от социални услуги,свързани с 
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цялостното обслужване на потребителите през деня като: приготвяне и 
предоставяне на топла храна; организация на свободното време и други. 

 Домашен социален патронаж с капацитет 80 потребители – предоставя 
комплекс от социални услуги, доставени в домовете, свързани с: приготвяне 
и доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на 
жилищните помещения, обитавани от потребителя; битови услуги и други; 

 Обществена трапезария с капацитет 35 потребители. Осигурява приготвяне 
и доставяне на безплатен обяд на социално слаби хора във всички 
населени места. 

 Пенсионерски клубове, които действат в 8 населени места. Те осигуряват 
доставка на услуга като клубна форма; 

 Подкрепа на деца и възрастни с увреждания – доставка на услуга за заетост 
и обучение на хора с трайни увреждания; 

 Прилагане на национални програми, насочени към: 

- хора с увреждания, чрез предоставяне на социални услуги в 
семейството; 

- лежащо болни хора за полагане на 24 часови грижи; 

- осигуряване на заетост на трайно безработни лица, обект на социално 
подпомагане, чрез разкриване на работни места в сферата на 
обществено полезни дейности; 

- възрастни и болни хора, които не могат сами да полагат грижа за  
покриване на ежедневните си нужди. 

В община Мъглиж предстои да се разкрият следните нови мобилни 
социални услуги, които ще обхващат всички населени места: 

 Център за обществена подкрепа /ЦОП/; 

 Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. 

Основни изводи 

 В община Мъглиж се предоставят предимно услуги в общността, а не в 
специализирани институции; 

 Необходимо е да се изгради достъпна среда и инфраструктура за хора с 
увреждания; 
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 Необходимо е да се разширят услугите за възрастни,  самотни хора и за 
хора с увреждания. 

4.6. Култура. 

 Основният тип културна институция в община Мъглиж са читалищата. Те 
осъществяват разнородна културна дейност – библиотечна, художествена 
самодейност, музейна, изготвяне на проекти, социална дейност и други.  

Девет от населените места в общината разполагат с читалищна база 
разпределена, както следва:  

 НЧ „Пробуда -1869 г.”, гр. Мъглиж;  

 НЧ „Гео Милев – 1926 г.”, с. Ягода;  

 НЧ „Развитие -1921 г. ”, с. Дъбово;  

 НЧ „Народна просвета“, с. Ветрен;  

 НЧ „Заря - 1905 г.”, с. Тулово;  

 НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница;  

 НЧ „Наука - 1905 г.”, с. Шаново;  

 НЧ „Просвета – 1929 г.”, с. Юлиево;  

 НЧ „Васил Левски – 1942 г.”, с. Борущица.  

Читалищата разполагат със собствени салони с капацитет от 250 до 450 
места и други зали с различна площ със сцени, гримьорни и други помощни 
помещения. Ежегодно се организират и провеждат местните обичаи и се 
отбелязват тържествено бележити дати, национални и официални празници.  

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

 През 2013г. в читалищата в гр. Мъглиж и с. Дъбово са създадени 
информационни центрове по програмата „Глобални библиотеки”, които се ползват 
от населението с голямо желание и интерес, защото осигуряват глобална 
информация и достъп до интернет. 

Основни изводи 

 Основен тип културна институция в община Мъглиж са читалищата; 
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 Развита културна дейност в Общината; 

 Осигуреност на населените места с читалищни институции; 

 Необходимост от подобряване на сградния фонд на читалищата. 

4.7. Спорт. 

 Наличната спортна база в Общината е представена от спортна зала в гр. 
Мъглиж, футболен стадион в с. Ягода и 2 конни бази в с. Ягода и гр. Мъглиж. 

 През 2011г. община Мъглиж сключва договор за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Благоустрояване на 
обществени паркове и пространства в населени места в Община Мъглиж” по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР. Стойността на проекта 
е 635 000.00 лв. В резултат на изпълнените дейности е извършен ремонт и 
рехабилитация на паркове в селата Тулово, Ягода, Ветрен, Дъбово и на детска 
площадка в гр. Мъглиж. 

 През 2012г. стартира проект „Създаване, реконструкция и модернизация на 
спортните центрове в община Мъглиж” по ПРСР на обща стойност  5 367 786.00 лв. 
със срок за изпълнение до 2015г. Очакваните резултати от реализацията на 
проекта са създадени спортно-младежки центрове за отдих, свободно време и 
спорт в гр. Мъглиж, с. Тулово и с. Ягода. 

 Спортната инфраструктура като цяло не е добре развита. Статистическата 
задоволеност със спортни площи  е недостатъчна.   Следва да се подобряват 
условията за развитието на спорта в училищата и да се осигури достъпност за 
използване на спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи да 
спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на 
толерантност към различните, затова независимо от недоброто състояние на 
спортните площадки, община Мъглиж провежда спортни състезания и празници. 
Като цяло спортните съоръжения са недостатъчни и морално остарели. В 
общината няма изградена спортна зала, басейни и игрища за по-широк кръг 
спортове. 

Основни изводи 

 Спортната инфраструктура като цяло не е добре развита; 

 Необходимост от подобряване на условията за развитието на спорта в 
училищата и да се осигури достъпност за използване на спортните 
съоръжения от учениците и хората, желаещи да спортуват. 
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5. Икономическо развитие.   

5.1. Обща характеристика. 

 Основен икономически показател за състоянието на местната икономика е 
„размер на произведена продукция”, в стойностно изражение. За периода 2008 -
2012г. произведената продукция има най-висока стойност през 2010г. – 23 188 
хил.лв. и най-ниска през 2009г. – 14 937 хил. лв. През 2012г. се наблюдава 
нарастване на показателя с 456 хил.лв. или 2% спрямо 2011г. Към 2012г. в 
общината е произведена продукция на обща стойност 22 073 хил.лв., което е с 3 
558 хил. лв. повече в сравнение с 2007г. или е отбелязан прираст от 16%, който се 
дължи главно на ръста в произведената продукция в отрасъл транспорт, 
складиране и пощи (близо 13 пъти през 2012г. спрямо 2008г.).  

 За анализирания период се наблюдава значителен ръст в размера на 
приходите от дейността на нефинансовите предприятия – с 6 650 хил.лв. повече 
през 2012г. спрямо 2008г. или ръст от 19%. 

 Реализираните нетни приходи от продажби (НПП) за периода са с най-
висока стойност през 2011г. – 33 386 хил.лв. и най-ниска през 2009г. – 21 443 
хил.лв. Положителен факт е, че стойността на показателя през 2012г. е по-висока 
от средната стойност за анализирания период и се наблюдава ръст от 20% спрямо 
2008г. Основните показатели за нефинансовите предприятия в община Мъглиж за 
периода 2008-2012г. са представени във фигура 7. 

Фигура 7. Основни показатели на нефинансовите предприятия в община 
Мъглиж за периода 2008-2012г. (хил.лв.)       

 
     Източник: НСИ 
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5.2. Структура на икономиката. 

 Икономиката на община Мъглиж към 2012г. се определя от следните 
отрасли: селско, горско и рибно стопанство, преработваща промишленост, 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива, строителство, търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, 
транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, операции с 
недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания, хуманно 
здравеопазване и социална работа, култура, спорт и развлечения и други 
дейности. 

Таблица 18. Структура по икономически дейности на произведената продукция 
за периода 2008-2012г. 

Произведена 
продукция по 
отрасли 
(хил.лв.) 

2008г. 

 

2009г. 

 

2010г. 

 

2011г. 

 

2012г. 

 

Хил. 

лв. 

Отн. 

дял 

Хил. 

лв. 

Отн. 

дял 

Хил. 

лв. 

Отн. 

дял 

Хил. 

лв 

Отн.  

дял 

Хил.  

лв. 
Отн. 
дял 

Селско, горско и 
рибно стопанство 3461 18.7% 4913 32.9% 6550 28.2% 6377 29.5% 5770 26.1% 

Преработваща 
промишленост 6266 33.8% 4704 31.5% 6810 29.4% 6473 30% 5696 25.8% 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и 
топлинна енергия 
и на газообразни 
горива 0 - 746 5% 0 - 0 - 601 2.7% 

Строителство 1208 6.5% 1287 8.6% 0 - 0 - 0 - 

Търговия; ремонт 
на автомобили и 
мотоциклети 2191 11.8% 2447 16.4% 1367 5.9% 1897 8.8% 2885 13.1% 

Транспорт, 
складиране и 
пощи 431 2.3% 401 2.7% 4262 18.4% 5087 23.5% 5706 25.8% 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 0 - 0 - 438 1.9% 713 3.3% 697 3.1% 

Операции с 
недвижими имоти 0 - 96 0.6% 0 - 122 0.6% 0 - 

Професионални 
дейности и 
научни 
изследвания 0 - 0 - 168 0.7% 197 0.9% 103 0.5% 

Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 177 0.9% 166 1.1% 310 1.3% 410 1.9% 386 1.7% 
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Култура, спорт и 
развлечения 2933 15.8% 0 - 0 - 23 0.1% 46 0.2% 

Други дейности 84 0.4% 62 0.4% 45 0.2% 27 0.1% 54 0.2% 

Общо  18515 14937 23188 21617 22073 

Източник: НСИ 

 
Фигура 8. Динамика в структурата на произведената продукция по 

икономически дейности за периода 2008-2012г. (хил.лв.) 

 
Източник: НСИ 

 Видно от представените данни, тенденциите в икономическата структура са 
разнопосочни. Докато преработващата промишленост губи позиции и намалява 
своя относителен дял, като намалява своето участие от 33.8% през 2008г. на 
25.8% - през 2012г., селското стопанство увеличава своя принос в икономиката – от 
18.7% през 2008г. на 26.1% през 2012г. Най-значим ръст на относителния дял на 
произведената продукция за периода отбелязва отрасъл транспорт, складиране и 
пощи – с 23.5% за разглеждания период, а най-видно е намалението на 
относителния дял на произведената продукция в отрасъл култура, спорт и 
развлечения с 15.6% за периода 2008-2012г. От 2010г. в общината се създават 
предприятия за производство на електроенергия като броят им от 2 през 2011г. 
нараства на 10 през 2012г.  Приходите от това ново производство за общината са в 
размер на 679 хиляди лева. 

 През наблюдавания период нетните приходи от продажби  като показател 
имат относително постоянна стойност, която е най-висока през 2011г., но през 
2012г. се наблюдава спад с 12%, който е най-голям в сектор хотелиерство и 
ресторантъорство. За периода 2010-2011г. се наблюдава спад и в реализираните 
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нетни приходи от продажби в селското стопанство, преработващата промишленост 
и търговията. Нетните приходи от продажби за сектор преработваща 
промишленост са намалели с 11% спрямо 2011г. и 23% спрямо 2010г. Подобна 
тенденция на спад на нетните приходи от продажби в селско стопанство е 
регистрирана за 2012г. Нетните приходи от продажби за 2012 г. са по – малко с 
17% спрямо 2011г. и 23% спрямо 2010г.  За 2012 г. икономическите отрасли в 
общината не са отбелязали ръст. Представените данни са илюстрирани във 
фигура 9. 
 
Фигура 9. Динамика на реализираните НПП (хил.лв) по икономически дейности за 

периода 2008-2012г.  

 
Източник: НСИ 
 
 Тенденцията на спад на нетните приходи от продажби за отрасли, които са 
традиционни показва, че икономическата криза и намалената покупателна 
способност на населението са оказали негативно въздействие върху стопанството 
на общината.  
 

Размерът на придобитите дълготрайни материални активи (ДМА) определя 
степента на капитализация на територията. Разходите за придобиване на ДМА в 
община Мъглиж нарастват през 2012г., което е свързано с ново строителство в 
сектор преработваща промищленост. Също, ръст на разходите за ДМА, се 
отбелязва в сектор търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети. Динамиката на 
показателя е представена в Таблица 19. 
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Таблица 19. Динамика на ДМА (хил.лв.) за периода 2008-2012г. по икономически 
дейности 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо  11954 13204 14632 15935 53403 

Селско, горско и рибно стопанство 3682 3099 2634 3550 6526 

Преработваща промишленост 3570 5073 5375 4513 2993 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива  0 343 0 0 0 

Строителство 1235 1418 621 820 190 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 982 959 1391 1528 2200 

Транспорт, складиране и пощи 1250 1400 1933 1995 1952 

Хотелиерство и ресторантьорство 0 0 0 0 3615 

Операции с недвижими имоти 0 0 0 479 181 

Източник: НСИ 
 

През 2012г. ДМА в нефинансовите предприятия, общо за общината, са  53 
403 хил. лв., което е с 41 449 хил. лв. повече от 2008г. Най-висок дял на ДМА в 
преработващата промишленост е достигнат през 2010г., след което се наблюдава 
спад - изградените ДМА за 2012г. са с  45%  по-малко спрямо 2010г.  За селското 
стопанство се отбелязва 77% ръст на ДМА за периода 2008-2012г. Трите основни 
сектора: селско, горско и рибно стопанство, преработваща промишленост и 
търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети имат най-голям принос за 
икономическата активност на общината. Разходите за ДМА в хотелиерството и 
ресторантьорството също нарастват и се очертават като сектор, който и в бъдеще 
ще разнообразява  икономическата дейност на общината. Независимо от растежа 
и динамиката на ДМА след 2008г., общината се нуждае от активно привличане на 
външни и местни инвестиции, както в земеделски, така и в неземеделски  
дейности. 

 
 За периода 2008-2012г. е наблюдава намаление на общата реализирана 
печалба на нефинансовите предприятия с общо 710 хил. лв. през 2012г. спрямо 
2008г. По реализирана печалба, водещ отрасъл през 2012г. е селското, горското и 
рибното стопанство, следван от търговия;ремонт на мотоциклети и автомобили. На 
трето място по показателя е транспорт, складиране и пощи, следван от 
преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, хуманно 
здравеопазване и социална работа, производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, култура, спорт и 
развлечения и други дейности. За периода 2008-2012г. намаление в размера на 
реализираната печалба се наблюдава в следните отрасли: преработваща 
промишленост (намаление с 101 хил.лв.), други дейности (намаление с 57 хил.лв.) 
и култура, спорт и развлечения (намаление с 1 889 хил.лв.). Ръст на 
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реализираната печалба за анализирания период е отчетен във всички останали 
отрасли: селско, горско и рибно стопанство (увеличение с 688 хил.лв.), транспорт, 
скалдиране и пощи (увеличение с 394 хил. лв.), хотелиерство и ресторантьорство 
(увеличение с 285 хил. лв.) и хуманно здравеопазване и социална работа 
(увеличение с 5 хил.лв.). От 2008г. насам процентът на предприятията с печалба 
варира между 62.6% и 70.4%. За анализирания период е очертана ясна тенденция 
на увеличаване общата стойност на загубата на нефинансовите предприятия, 
чиято стойност е най-висока през 2012г. – 3 932 хил. лв. или е отчетен ръст от 
почти 6 пъти спрямо 2008г.  

Броят на предприятията в Общината нараства за разглеждания период като 
през 2012г. функционират общо 253 предприятия – с 47 повече в сравнение с 
2008г. Към 2011г. броят на нефинансовите предприятия в отрасъл „търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети” е най-голям – 113. Следващите места 
заемат отраслите: „селско, горско и рибно стопанство“ - 47, „хотелиерство и 
ресторантьорство“ – 25, „преработваща промишленост“ – 12. Най - малък е делът 
им в отрасъл „строителство” – 5 броя, „хуманно здравеопазване и социална 
работа“ - 8 броя и „култура, спорт и развлечения“ – 4 броя. Секторите, които 
отбелязват растеж са селското стопанство, туризма и услугите, а като водещи 
сектори в икономиката се очертават селското стопанство и туризмът.  

5.3. Структура на нефинансовите предприятия. Състояние и тенденции за 
развитието им. 

Предприемаческата активност в предприятията от нефинансовия сектор се 
измерва с броя на нефинансовите предприятия. Към 2012г. в община Мъглиж има 
253 предприятия. Микро предприятията до 9 души са преобладаващи в 
структурата на местната икономика - 190 микро предприятия и само 16 малки 
предприятия (10-49 души). Средни и големи предприятия не са регистрирани в 
общината. Броят на предприятията в Общината нараства с 47 за разглеждания 
период. 

   Фигура 10. Структура на нефинансовите предприятия за периода 2008-2012г. 

 
              Източник: НСИ 
 

Най-голям принос към обема на произведената продукция имат микро- 
предприятията като стойността на произведената продукция за 2012г. е 11 732 хил. 
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лв., а на малките предприятия е съответно е 10 341 хил.лв. Нетните приходи от 
продажби на двата типа предприятия са 29 275 хил.лв. за 2012г., съответно за 
микро предриятията – 17 735 хил. лв. и за малките предприятия - 11 540 хил.лв. 

Фигура 11. Динамика на НПП (хил.лв.) на нефинансовите предприятия за 
периода 2008-2012г.  

 
              Източник: НСИ 

 
През 2009г. се забелязва значителен спад на производителността, въпреки 

нарастналия брой на предприятията. Микро предприятията отговарят за малко над 
50% от цялото производство за тази година, а именно 7 699 хил.лв. от общо 
производство 14 937 хил.лв. Забелязва се спад в реализираните нетни приходи от 
продажби (общо 21 433 хил.лв. за 2009г. спрямо 23 466 хил.лв. за 2008г.) 
Печалбата от производството през 2009г. е намаляла с 282 хил. лв. спрямо 2008г., 
а  загубите са нарастнали почти 2 пъти.   

През 2010г. се забелязва бързо възстановяване на икономиката на 
общината след икономическия спад. Въпреки малко по-малкия брой регистрирани 
предприятия,  произведената продукция достига 23 188 хил.лв., което е значително 
повече  спрямо 2009г. Приходите от дейността на двата типа предприятия достигат 
34 627 хил.лв -  ръст от 27% спрямо 2009г. 

През 2011г. общият брой регистрирани предприятия е 239 (225 от тях са 
микро, а останалите 14 са малки предприятия). Микро - предприятията са 
произвели  продукция за 11 271 хил.лв., а малките предприятия за 10 346 хил.лв. 
Въпреки това има значителна разлика в печалбата на двата типа предприятия. 
Печалбата на микро предприятията възлиза на 2 091 хил.лв., а на малките само 
727 хил.лв. Микро - предприятията имат значително по-голям дял на разходите  - 
23 312 хил.лв. в сравнение с малките 13 292 хил.лв. Загубата на микро 
предприятията също е с няколко процента по-висока (съотношение печалба-
загуба) спрямо малките предприятия. Може да се предполага, че тези загуби са  
поради по-ниските разходи за възнаграждения.  
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През 2012г. общият брой на регистрираните предприятия достига 253 (240-
микро и 13 малки предприятия). Продукцията в общината се увеличава спрямо 
предходната година. Микро предприятията произвеждат продукция за 11 732 
хил.лв. Въпреки увеличението на броя на предприятията, приходите от дейността 
спадат с 12% от достигнатото равнище за 2011г., Въпреки, че печалбата на микро 
предприятията е значително по-голяма с 15% за 2012г., загубите също бележат 
значителен ръст (за 2012г. загубата на микро предприятията е в размер на 3 565 
хил.лв., а на малките предприятия е  367 хил.лв.  

 Разпределението на нефинансовите предприятия според крайния финансов 
резултат от дейността им е представен в Таблица 20. 

Таблица 20. Разпределение на нефинансовите предприятия според крайния 
финансов резултат от дейността им за периода 2008-2012г. 

 Година Предприятия Предприятия с 
печалба 

Предприятия със 
загуба 

Предприятия с 
нулев резултат 

Брой Брой % Брой % Брой % 

2012г. 253 164 64.9 56 22.1 33 13.0 
2011г. 239 164 68.6 44 18.4 31 13.0 

2010г. 235 147 62.6 41 17.4 47 20.0 
2009г. 238 155 65.1 40 16.8 43 18.1 
2008г. 206 145 70.40 34 16.50 27 13.10 
Източник: НСИ 

 Въпреки нарастващата тенденция на нови предприятия, пропорцията на 
такива със загуба продължава да бъде между 16.5% и 22.1% за периода. От 2008г. 
насам процентът на предприятията с печалба варира между 62.6% -70.4%.  

5.4. Развитие на икономически сектори. 

5.4.1. Промишленост.  

 Основните промишлени предприятия на територията на общината са от 
сектор машиностроене, металообработване, дървообработване и лека 
промишленост.  

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват намаление на 
произведената продукция с 1.1 пъти през 2012г. спрямо 2008г. Реализираните НПП 
от продажби в отрасъла не отбелязват развитие за периода.  Динамиката на 
произведената продукция в отрасъла и реализираните НПП за периода 2008-2012г. 
са представени във фигура 12. 

 

 



 
 

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

 

 

Фигура 12. Динамика на произведената продукция и реализирани НПП за периода 
2008-2012г. (хил.лв.) 

 
                  Източник: НСИ 

По-големите производствени мощности в общината са: 

 Завод 4 към “Арсенал ЕАД” – гр. Казанлък; 

 Разполага с модерно оборудване за производство на специална продукция. 
Дейността му е ограничена, бъдещето му зависи от държавната политика по 
отношение развитие на военно-промишления комплекс. Въпреки това, той е един 
от най-големите работодатели в общината; 

 Ромаутопласт България ООД - бивш завод за технологично оборудване, 
приватизиран; 

 Филиални цехове на “М+С Хидравлик” АД – Казанлък; 

 Разположени са в селата Ягода и Ветрен. Окомплектовани са със 
съвременно оборудване и са осигурени с достатъчно поръчки. Произвеждат 
детайли за хидростатични кормилни управления и хидравлични мотори; 

 “ЛОМАР” ЕООД – с. Дъбово.  

 Дървообработващо предприятие. Предприятието е с италианско участие и 
произвежда чадъри, сенници, шатри; 

 Производствен цех към “Европа Трико”, гр. Севлиево в град Мъглиж.  

 Оборудван е със съвременна техника, Производството му има осигурен 
пазар; 
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 Фирма за прозводство на трикотаж в град Мъглиж. 

 Община Мъглиж  разполага със сериозен потенциал за развитие на 
производства на основата на местни ресурси преди всичко от селското (преработка 
на зеленчуци и плодове) и горското стопанство (дървопреработване, производство 
на дървени изделия). Необходимо е, обаче, да се заложи на изграждането на 
мощности, базиращи се на нова техника и високи технологии. 

5.4.2. Селско и горско стопанство.  

 Земеделските земи заемат основна част от общинската територия – 37% 
при средна стойност за страната 58.7%. Земеделските територии се намират в 
източната част на Казанлъшкото поле и най-ниските части на старопланинските 
склонове. Те са основен  ресурс за развитие на селското стопанство в Общината.  

 За периода 2012-2013г. общата площ на земеделските земи в Общината е 
нарастнала с 292 дка, като обработваемите земеделски земи са нарастнали с 361 
дка. Разпределението на земеделските земи по начин на трайно ползване за 
периода 2012-2013г. е представено в Таблица 21. 

Таблица 21. Разпределение на земеделските земи по начин на трайно ползване 
за периода 2012-2013г. 

Начин на трайно ползване Площ в дка 
2012г. 

Площ в дка 
2013г. 

Ниви 81694 81413 
Изоставени ниви 8656 8129 
Други изоставени ниви 435 1505 

Оранжерии   

Обработваема земя в пасищен комплекс   
Общо ниви 90785 91049 

Трайни насаждения 3480 3562 
Лозя 2343 2341 

Етерично маслени култури 2509 2524 

Общо трайни насаждения 8332 8428 

Ливади 6227 6227 

Пасища 15997 15927 

  Източник: община Мъглиж 
 

 Основни производствени структури в аграрния сектор в гр. Мъглиж и селата 
Дъбово, Ветрен, Тулово, Шаново, Юлиево и Зимница са земеделските кооперации. 
Регистрираните земеделски производители на територията на Общината към 
2010г. са 190, към 2011г. са 171 и през 2012г. са 195. 

 Произведената селскостопанска продукция в Общината за периода 2010-
2012г. по видове култури е представена в Таблица 22. Наблюдава се значителен 
ръст на произведената продукция от пролетни култури – близо 11 пъти през 2012г. 
спрямо 2010г. 
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      Таблица 22. Произведена селскостопанска продукция за периода 2010-2012г. 

Продукция (тона) 2010г. 2011г. 2012г. 

Житни култури 5703 6299 6459.60 

Пролетни култури 2876 201 2160 

Насаждения 192.70 456.70 376.54 

Източник: община Мъглиж 
 
 Наличните пасища и мери са добра възможност за изхранване на животните 
на открито и са предпоставка за снижаване себестойността на отглежданите 
животни. Броят на отглежданите животни на територията на Общината за 2010г., 
2011г. и 2012г. е представен в Таблица 23. Наблюдава се значително увеличение 
на отглежданите пчелни семейства. 

Таблица 23. Брой на отглежданите животни на територията на община 
Мъглиж за 2010г., 2011г. и 2012г. 

Брой отглеждани животни на 
територията на Община Мъглиж 

2010г. 2011г. 2012г. 

Говеда, в т.ч. крави, 
биволи,овце,кози 

1539 1800 1700 

Свине 160 106 48 

Птици 14 000 13 000 19 000 

Зайци 800 770 980 

Пчелни семейства 880 880 1831 

           Източник: община Мъглиж 
 

Горските ресурси на територията на общината се стопанисват от Държавно 
лесничейство, гр. Мъглиж и трите му горско-стопански участъка - Селце, 
Средногорски и Дъбово-Борущица, което е териториално поделение на 
Югоизточно държавно предприятие – Сливен. Горският фонд в общината е 22 049 
ха, разпределени както следва: 

                  Таблица 24. Горски фонд на община Мъглиж. 
Населено 
място 

Горски фонд /ха/ Към територията на 
общината 

гр.Мъглиж 2 862.5 13,17 % 

      с. Борущица 3 419.3 15,74 % 

с. Ветрен - 4,85 % 

 с. Дъбово 4 055.45 18,66 % 

   с. Зимница 423.0 1,95% 

с. Селце 5 252.5 24,17 % 
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   с. Сливито 1 912.6 8,8 % 

 с. Тулово 107.9 0,50 % 

 с. Шаново 1 420.0 6,54 % 

   с. Юлиево 318.0 1,46 % 

с. Ягода 904.0 4,16 % 

Общо 21 728.85 100 % 

   Източник: община Мъглиж 

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват прираст на 
произведената продукция от 1.6 пъти през 2012г. спрямо 2008г. Ръст е отбелязан и 
в реализираните НПП от продажби в отрасъла от почти 2 пъти спрямо 2008г. 
Динамиката на произведената продукция в отрасъла и реализираните НПП за 
периода 2008-2012г. са представени във фигура 13. 

Фигура 13. Динамика на произведената продукция и реализирани НПП за периода 
2007-2011г. (хил.лв.) 

 
                  Източник: НСИ 

5.4.3. Търговия.  

 На територията на общината развиват своята дейност около 65 търговски 
фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно със строителни материали, 
отоплителни материали, метални изделия, хранителни продукти и други стоки. От 
функциониращите нефинансови предприятия в общината към 2012г. – 45% 
развиват дейност в отрасъла. 

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват ръст на 
прозиведената продукция от 2.4 пъти през 2012г. спрямо 2008г. Реализираните 
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НПП от продажби в отрасъла също бележат ръст от 1.8 пъти. Динамиката на 
произведената продукция в отрасъла и реализираните НПП за периода 2008-2012г. 
са представени във фигура 14. 

Фигура 14. Динамика на произведената продукция и реализирани НПП за периода 
2008-2012г. (хил.лв.) 

 
                  Източник: НСИ 

5.4.4. Туризъм. 

 Наличните ресурси създават условия за формиране и предлагане на 
разнообразен туристически продукт, като доминиращият ваканционен туризъм е 
обогатен с балнеолечение, еко - и културно - познавателен, конгресен, фестивален  
и спортен туризъм. Макар и с по-скромни мащаби, налице са условия за развитие и 
на ловен и селски туризъм. Някои от посочените видове могат да се развиват 
целогодишно. 

 Въпреки наличните ресурси за развитие на различни форми на 
нетрадиционен туризъм, секторът е слабо развит и с ограничено значение за 
икономиката на община Мъглиж. Основното направление в него е 
балнеолечението. Една от силно флуорните слабоминерализирани минерални 
води на България се намира на територията на община Мъглиж – в с. Ягода. Наред 
с тази ценна съставка, водата от Ягода съдържа и високи концентрации 
метасилициева киселина. Минералната вода може да се използва за външно 
балнеолечение и за бутилиране като лечебно-профилактично и лечебно средство- 
особено за кариес профилактика. Стойността на подобни високо флуорни води 
през последните години нарастна, тъй като според западната медицина, те са 
ценно средство при профилактика на остеопороза. 

 Защитените местности на територията на Общината са: „Мъглижката 
клисура", „Туловска курия", „Юлиевска курия" и „Ветренска курия", както и 
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природните забележителности „Малкият скок", „Големият скок", „Момите", 
„Войнишки камък ", „Чепелев камък", „Група дървета“ и „Топлата дупка", които в 
комбинация с богата природа, са предпоставка за развитието на туризма в 
Общината. 

 Регистрираните средства за подслон към 2013г. са общо 8 на брой, 
съответно в гр. Мъглиж, с. Ягода, с. Селце и с. Борущица. Общият брой на 
легловата база е 154. Общият брой на ресторантьорските обекти е 24 с общ 
капацитет 1 350 места. За периода 2008-2012г. броят на нефинансовите 
предприятия в отрасъл хотелиерство и ресторантьорство нараства с 6 броя. 
Произведената продукция в отрасъла е нарастнала 1.6 пъти, а реализираните НПП 
са нарастнали 1.5 пъти.  

 Като цяло липсва необходимата туристическа инфраструктура за развитието 
на туризма в Общината. Необходимо е да се отделят значителни средства и за 
опазване и превръщане на привлекателните кътове от Мъглижката природа в 
туристически обекти.   

Основни изводи 

 Анализът на основните икономически показатели на община Мъглиж 
разкрива някои основни тенденции: 

 На първо място положителен е фактът, че през 2012г. произведената 
продукция има по-висока стойност от 2008г.; 

 През последните години е регистриран ръст на приходите от дейността на 
микро-предприятията;  

 Наблюдава се относително стабилно развитие на местната икономика;  

 Основните икономически сектори, които имат принос за икономиката на 
общината са селско, горско и рибно стопанство; преработваща 
промишленост; транспорт, складиране и площи. За разглеждания период 
2008-2012г. нарастват и приходите от дейността в отрасли хотелиерство и 
ресторантьорство и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и тези 
два сектора започват да се открояват в структурата на икономиката на 
общината; 

 Неблагоприятна тенденция е намаляване на произведената продукцията, на 
приходите от продажби и съответно на заетостта в преработващата 
индустрия, т.е. преработващата индустрия е най-засегната от кризата;  

 Селското стопанство е традиционен и основен отрасъл, който се развива 
устойчиво с плавен ръст на приходите от дейността; 

 Ролята на микро предприятията се засилва  в местната икономика; 
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 Въпреки нарастващата тенденция на нови предприятия, пропорцията на 
такива със загуба продължава да бъде между 16.5% и 22.1% за периода; 

 Най-голям дял според броя на предприятията заемат фирмите 
осъществяващи дейност в отрасъл търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети; 

 Най-голям е броят на заетите в селското, горското и рибното стопанство, 
търговия; ремонт на атомобили и мотоциклети и преработващата 
промишленост;   

 Към 2012г. структуроопределящите отрасли са: преработваща 
промишленост; селско, горско и рибно стопанство; търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 

 Слабо  техническо и технологично обновление и иновации; 

 Липсват конкурентноспособни производства, което продължава да бъде 
проблем за развитието на местната икономика; 

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват намаление на 
произведената продукция в отрасъл промишленост с 1.1 пъти през 2012г. 
спрямо 2008г. Реализираните НПП от продажби в отрасъла не отбелязват 
развитие за периода; 

  Земеделските земи заемат основна част от общинската територия – 37% 
при средна стойност за страната 58.7%; 

 За периода 2012-2013г. общата площ на земеделските земи в Общината е 
нарастнала с 292 дка, като обработваемите земеделски земи са нарастнали 
с 361 дка; 

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват прираст на 
произведената продукция в отрасъл селско, горско и рибно стопанство от 
1.6 пъти през 2012г. спрямо 2008г. Ръст е отбелязан и в реализираните НПП 
от продажби в отрасъла от почти 2 пъти спрямо 2008г.; 

 На територията на общината развиват своята дейност около 65 търговски 
фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно със строителни 
материали, отоплителни материали, метални изделия, хранителни продукти 
и други стоки. От функциониращите нефинансови предприятия в общината 
към 2012г. – 45% развиват дейност в отрасъла; 

 Анализираните данни за периода 2008-2012г. показват ръст на 
произведената продукция в отрасъл търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети от 2.4 пъти през 2012г. спрямо 2008г. Реализираните НПП от 
продажби в отрасъла също бележат ръст от 1.8 пъти; 

 Регистрираните средства за подслон към 2013г. са общо 8 на брой, 
съответно в гр. Мъглиж, с. Ягода, с. Селце и с. Борущица. Общият брой на 
легловата база е 154. Общият брой на ресторантьорските обекти е 24 с общ 
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капацитет 1 350 места. За периода 2008-2012г. броят на нефинансовите 
предприятия в отрасъл хотелиерство и ресторантьорство нараства с 6 броя. 
Произведената продукция в отрасъла е нарастнала 1.6 пъти, а 
реализираните НПП са нарастнали 1.5 пъти; 

 Като цяло липсва необходимата туристическа инфраструктура за развитието 
на туризма в Общината и не се използва наличния потенциал. 

6. Характеристика на публичната инфраструктура.  

6.1. Транспортна инфраструктура и достъпност на територията. 

6.1.1. Транспортна свързаност. 

 Географското разположение на общината определя нейното важно 
кръстопътно положение по осите изток-запад и север-юг. Това е предпоставка за 
висока транспортна наситеност на общината. Решаващи за функционирането на 
транспортната система оказват преминаващите през територията на общината два 
главни транспортни коридора – Европейският транспортен коридор № 9, свързващ 
Европа през Дунав с Бяло море, пресичащ общината в посока север - юг и 
националният транспортен коридор, преминаващ през територията й в посока  
запад-изток. Територията на общината се пресича от първокласен път І-6 София -
Бургас, както и първокласен път І–5 Русе - Хасково. В посока запад - изток през 
общината преминава ж.п. линията София – Карлово - Бургас, а в посока север – юг 
- ж.п. линия Русе - Подкова. На територията на общината се намират 
железопътните  гари в с. Тулово и с. Дъбово, които имат важни разпределителни 
функции за железопътната мрежа на страната. 

 
 Като цяло, в Община Мъглиж републиканската пътна мрежа е в 
задоволително състояние, докато тази в прерогативите за ремонт и поддръжка на 
общината се нуждае от солидно освежаване, а на места - и от основен ремонт.  

6.1.2. Транспортна инфраструктура. 

6.1.2.1. Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура. 
 
 Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 118 км, близо 1/3 от 
които – първокласни пътища. Гъстотата й е 306 км/1 000 км

2
, близка до средната за 

страната (336 км/1 000 км
2
).  

През землището на общината преминават около 23 км. от главен път І-6 и около 12 
км от първокласен път І-5. Техническото изпълнение и сигурност като цяло 
отговарят на националните и европейски стандарти.  
 
 В общинската пътна мрежа липсват второкласни пътища. Третокласната 
пътна мрежа е представена от 21 км от пътя ІІІ-609, преминаващ през Стара 
планина и осъществяващ връзка с населените места от съседните области 
Габрово и Велико Търново. Четвъртокласните пътища в Общината са общо 62 км.  
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Таблица 25. Пътна мрежа в община Мъглиж. 

Област,     
Община 

Общо 
РПМ 

Автомагистрали 
и пътни връзки 

Първокласни 
пътища 

Второкласни 
пътища 

Третокласни 
пътища 

 км. 

Област 
Стара 
Загора 

888.3 73 167.3 215 379.7 

Община 
Мъглиж 

56 0 35 0 21 

 
 За периода 2007-2013г. са извършени основни ремонти на следните 
общински пътища: 

 път SZR 1082 Тулово-Юлиево; 

 път SZR 1081 Тулово-Селце; 

 път SZR 3084 Шаново-Люляк; 

 път SZR 1068 Ягода-Ръжена; 

 път Тулово – Юлиево; 

 SZR 1083/SZR 1082, Тулово- Юлиево- Дъбово- /І-6/ - 6 км. /в  частта от с. 
Юлиево до с. Дъбово/; 

 SZR 1082/ SZR 1081/ Тулово- Юлиево /ІІІ-5007/ - 7 км. /в  частта от с. Юлиево 
до третокласен път с. Ягода – с. Шаново/; 

 SZR 3084 – граница област Стара Загора – ІІІ-3188 – 6.9 км. /от км. 0+000 до 
км. 6+900/; 

 
 През 2012г. е сключен договор за финансиране на проект „Реконструкция и 
рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”, финансиран 
по ПРСР със срок на изпълнение 27.11.2012г. - 15.07.2015 г. Част от проекта е 
реконструкция на общински път с. Радунци – ж.п. гара Радунци. 
 

6.1.2.2. Автобусен транспорт. 

 Община Мъглиж е включена в транспортната схема на междуобщинската 
автобусна мрежа, която свързва гр. Мъглиж със гр. Стара загора и гр. Казанлък. 
както и с общините Гурково и Николаево. Автобусните  линии са  23 броя  и се 
движат по следните маршрути: 

 гр. Мъглиж – с. Тулово - с. Ягода - гр. Стара Загора; 

 гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Тулово – с. Ягода – с. Юлиево – с. Шаново – с. 
Зимница – с. Паничерево – гр. Нова Загора; 
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 гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Ветрен – с. Николаево – гр. 
Гурково; 

 гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Радунци; 

 с. Ягода – гр. Стара Загора; 

 гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Ветрен – с. Николаево – гр. 
Гурково – гр. Твърдица; 

 Обслужените  населени места на територията на общината са: гр. Мъглиж –
с. Тулово, с. Ягода, с. Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, с. Дъбово, с. Радунци и с. 
Ветрен. 

Самостоятелна автогара има само в  гр. Мъглиж, а спирки в селата: Тулово, Ягода, 
Юлиево, Шаново, Зимница, Ветрен и Дъбово. 

Вътрешноградски транспорт в гр. Мъглиж няма.  

 
6.1.2.3. Железопътен транспорт. 
 
 Железопътната мрежа в община Мъглиж е с обща дължина на ж.п. линиите 
около 51 км. и гъстота средно 132 км. на 1000 км

2
, неколкократно по-голяма от 

средната гъстота на ж.п. мрежа за страната – 40 км. на 1000 км
2
. През територията 

преминават части от главни железопътни линии № 3 – София – Казанлък – 
Карнобат – Варна и №4 – Русе - Подкова). Железопътните линии са елемент на 
двата транспортни коридора, преминаващи през общината. 
 Железопътните трасета са еднолинейните с изключение на участъка с. 
Тулово - с. Зимница, който е удвоен. Линиите са електрифицирани. На територията 
на общината съществува добра система от функциониращи гари, с достатъчно 
коловозно обезпечение.  
 Наличието на ж.п. транспортен възел от национално значение (с. Тулово) на 
територията на общината, може да бъде използвано много по-пълноценно за 
изграждане на специфични обслужващи звена, свързани с прехвърляне, складово 
съхранение и обработка на товари, както и за обслужване на преминаващия 
пътникопоток. 
 
6.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура. 

 Обслужването на територията на община Мъглиж в сферата на 
водоснабдяването и отвеждането на отпадните води се осъществява от “ВиК” 
ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа в населените места е с обща 
дължина 124.6 км. и покрива 83.4% от дължината на уличната мрежа. Външната 
водопроводна мрежа е с дължина 39 км. или 23.8% от общата дължина на 
мрежата. Като цяло, водоснабдяването в общината се характеризира с 
амортизирана и неефективна водопреносна мрежа. Това е причина за загубата на 
голяма част от подаваните количества, която достига до 48%. Въпреки това, 
цената на водата в община Мъглиж е около средната за страната. 
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 Състоянието на водоснабдителната и канализационна система на Общината 
по населени места към 2013г. е представено в Таблица 26. 

Таблица 26. Състояние на ВиК по населени места към 2013г. 
Населени места Дължина на уличната 

мрежа в км. 
Водоснабдени 
улици в км. 

Канализация 

гр. Мъглиж 23.2 24.0 Неизградена 

с. Тулово  15.9 14.1 Неизградена 

с. Ягода 18.8 11.3 Неизградена 

с. Ветрен 19.5 17.2 Неизградена 

с. Дъбово 16.0 14.2 Неизградена 

с. Зимница 6.8 5.4 Неизградена 

с. Шаново 19.3 14.1 Неизградена 

с. Юлиево 13.6 9.2 Неизградена 

с. Селце 5.4 2.1 Неизградена 

с. Сливито 4.2 Няма 
информация 

Неизградена 

с. Яворовец Няма информация Няма 
информация 

Неизградена 

с. Борущица 6.6 3.8 Неизградена 

с. Радунци Няма информация Няма 
информация 

Неизградена 

с.Бънзарето Няма информация Няма 
информация 

Неизградена 

с.Държавен Няма информация Няма 
информация 

Неизградена 

Източник: община Мъглиж 

6.3. Енергийни мрежи, ВЕИ. 

 Енергопреносната и електроразпределителната мрежа на община Мъглиж 
са добре изградени и като цяло обслужват потребностите на населението и 
бизнеса. Всички селища на територията на общината са електрифицирани. 
Смущенията в захранването с електроенергия са редки и са причинени най-често 
от аварии, природни явления и в редки случаи - амортизация на мрежата. 

 През 2010г. е одобрена Програма за насърчаване на използването на ВЕИ 
за периода 2010-2015г. Основният вид ВЕИ, който се използва в община Мъглиж е 
биомаса - дърва за горене, както в обществения сектор, така и сред населението. 
Докато тенденцията в обществения сектор потреблението на дърва за горене да 
спада, то потреблението им сред населението се увеличава. Основен проблем тук 
е множеството ниско ефективни, физически и морално остарели горивни системи. 
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На покривите на частни жилища има инсталирани единични термосоларни 
системи. Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор. В общината няма 
реализирани инсталации от други видове ВЕИ. Към 2010г. от област на дирекция 
Земеделие са издадени решения за промяна предназначението на земята за осем 
терена за изграждане на 3 фотоволтаични централи в с. Дъбово и 5 в гр.Мъглиж.  
През същата година са издадени решения за освобождаване от извършване на 
ОВОС за три проекта: 2 за ветрогенератори и един за фотоволтаична централа за 
територията на община Мъглиж от Регионална дирекция МОСВ – гр. Стара Загора. 

6.4. Телекомуникации и съобщения. 

 Телекомуникационната система е относително добре развита. Действащата 
на територията на общината автоматична телефонна централа е с максимален 
капацитет 4 424 поста, използван към 2013г. на 85% (3 379 поста). От тях 3 132 
поста са на абонати – физически лица (70.7%), а останалите 247 са служебни.  

 Общинското поделение на Далекосъобщения е отговорно за поддръжка на 
мрежата и съоръженията във всички населени места, както и за предоставяне на 
съобщителни услуги за физически и юридически лица. 

Плътността на телефонната мрежа в община Мълиж е представено по-долу: 

 Домашни телефонни постове - 70.7%; 

 Служебни телефонни постове - 7.9%; 

 Обща телефонна плътност: 

- при максимален капацитет - 30.4%; 

- използван към момента капацитет - 25.8%; 

 Домашни телефонни постове на 100 домакинства - 20.85% 

 В селата Ягода и Ветрен е изградена цифрова телефонна централа, която 
към момента обслужва 1 060 телефонни поста в с. Ягода и 64 в с. Ветрен. 

 Територията на община Мъглиж се покрива сравнително добре от 
действащите мобилни оператори. Покрива се и от доставчиците на интернет 
услуги. Макар че е необходимо подобряване качеството им, като цяло по-голям 
проблем в селищата на общината е липсата на специалисти за поддържане на 
необходимата техника. Това налага ползване услугите на специалисти от гр. 
Казанлък и гр. Стара Загора дори в общинския център, което оскъпява ползването 
на интернет достъпа и го прави недостатъчно надежден. 

 БТК осигурява почти 100%  покритие на общината с телефонни постове и 
мобилни телефони. Фиксиран интернет има в три населени места, а чрез 
мобилната мрежа покритието е 97.91%. Мобилтел е изградил и ползва на 
територията на общината линейна инфраструктура и отделни базови станции, с 
което е реализирано радиопокритие на територията.  
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 Добрите комуникации са от изключително значение за развитието и успеха 
на местния бизнес. Ето защо е наложително подобряване на качеството на 
предлаганите услуги и увеличаване на техния брой на базата на прилагане на нови 
технологии. 

6.5. Газоснабдяване. 

 Инфраструктурата на захранване с природен газ е представена от южния 
пръстен на националната газопроводна мрежа, която захранва градовете Стара 
загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово и Гурково. 

Основни изводи 

 Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 118 км, близо 1/3 от 
които – първокласни пътища. Гъстотата й е 306 км/на 1 000 км2, близка до 
средната за страната (336 км/1 000 км2); 

 В общинската пътна мрежа липсват второкласни пътища. Третокласната 
пътна мрежа е представена от 21 км от пътя ІІІ-609, преминаващ през Стара 
планина и осъществяващ връзка с населените места от съседните области 
Габрово и Велико Търново. Четвъртокласните пътища в общината са общо 
62 км; 

 Необходимост от подобряване състоянието на пътната мрежа в общината; 

 Всички населени места са осигурени с автобусен транспорт; 

 Железопътната мрежа в община Мъглиж е с обща дължина на ж.п. линиите 
около 51 км и гъстота средно 132 км на 1000 км2, неколкократно по-голяма 
от средната гъстота на ж.п. мрежа за страната – 40 км на 1000 км2. 

 Водопроводната мрежа в населените места е с обща дължина 124.6 км. и 
покрива 83.4% от дължината на уличната мрежа; 

 Външната водопроводна мрежа е с дължина 39 км. или 23.8% от общата 
дължина на мрежата; 

 Необходимост от подбряване на ВиК инфраструктурата в общината поради 
висока степен на амортизация, водеща до големи загуби на вода; 

 Липса на канализация в населените места; 

 Енергопреносната и електроразпределителната мрежа на община Мъглиж 
са добре изградени и като цяло обслужват потребностите на населението и 
бизнеса. 

 Необходимост от стимулиране и развитие на ВЕИ; 

 Телекомуникационната система е относително добре развита; 

 Територията на община Мъглиж се покрива сравнително добре от 
действащите мобилни оператори и от доставчиците на интернет услуги. 
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7. Състояние на околната среда.  

7.1. Качество на водите. 

 Управлението на водните ресурси и в частност на речните поречия и 
контролът върху качествата на водите се осъществява съвместно от Басейнова 
дирекция и Регионалните инспекции по околна среда. Обслужването на 
територията на община Мъглиж по водоснабдяването и отвеждане на отпадните 
води се осъществява от “ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора. Водоснабдяването на 
селищата от общината се осъществява от 9 водоизточника. Те осигуряват 
водоподаване с дебит 68.5 л/сек., което е напълно досатъчно за задоволяване 
нуждите на населението и бизнеса. Захранването е помпажно и смесено. 
Качествата на питейната вода нямат отклонения от националните стандарти. Като 
цяло водоснабдяването в общината се характеризира с амортизирана и 
неефективна водопреносна мрежа. Това е причина за загубата на голяма част от 
подаваните количества, която достига до 48%. Въпреки това, цената на водата в 
община Мъглиж е около средната за страната.  

 Сериозен проблем представлява липсата на канализация във всички 
селища на общината. Изградеността на канализационна мрежа и пречиствателни 
съоръжения за преработка на отпадните води са едни от определящите фактори  
за качеството на жизнената среда в населените места. В същото време това 
представлява реална опасност за замърсяване на плитките подпочвени води в 
близост до населените места Единствено малък брой обществени и жилищни 
сгради в централната част на град Мъглиж са включени в частична канализация с 
ограничен обхват. 

7.2. Качество на въздуха. 

Независимо че община Мъглиж се намира в предимно планински район и  
замърсяването на въздуха, водите и почвите е в рамките на допустимото, са 
налице  предпоставки за сериозно нарушаване на екологичното равновесие. 
Причина за това е преди всичко наличието на оживен трафик по преминаващите 
през територията й главни пътища София – Бургас и Русе – Подкова. На 
територията на общината не съществуват постоянно действащи пунктове за 
контрол на качеството на въздуха и водата, а теренни изследвания се извършват 
изключително рядко. Замърсяването на почвите не е обект на никакъв контрол. 
Вредните емисии, отделяни от автомобилния транспорт влияят чувствително 
върху флората и фауната на територията на общината. Замърсяването на въздуха 
е предимно от битов характер. Основният начин за отопляване на населението 
през зимния период е чрез твърдо гориво (дърва, въглища и други), което 
определя и по-високите концентрации на сажди във въздуха. Няма констатирани 
екстремни ситуации или други данни за замърсяване на приземния атмосферен 
слой. 
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7.3. Шум. 

Основен източник на шум в общината е автотранспорта и железопътния 
транспорт. Географското разположение на общината определя нейното важно 
кръстопътно положение по осите изток - запад и север - юг. Това е предпоставка за 
висока транспортна наситеност на общината. Решаващи фактори за 
функционирането на транспортната система оказват преминаващите през 
територията на общината два главни транспортни коридора – Европейският 
транспортен коридор № 9, свързващ Европа през Дунав с Бяло море, пресичащ 
общината в посока север - юг (автомобилен път и жп линия) и националният 
транспортен коридор, преминаващ през територията й в посока запад – изток (ж.п. 
линия София – Казанлък – Карнобат - Варна и главен път І-6 Кюстендил – София –
Карлово - Бургас). В границите на населените места на общината няма 
предприятия източници на наднормено излъчване на шум.  

7.4. Управление на отпадъците. 

 На територията на община Мъглиж се генерират основно битови, 
строителни и селскостопански отпадъци. От общината се събират, транспортират и 
депонират твърди битови и смесени отпадъци от домакинствата, обществените 
сгради, търговските обекти, уличните площи и предприятията и строителни 
отпадъци от общински обекти. На практика, извън контрола на общината остават 
селскостопанските отпадъци, които се изхвърлят нерегламентирано и няма данни 
за тяхното количество.  

 Опасните отпадъци на територията на общината са предимно излезли от 
употреба пестициди. За общината не е извършено количествено проучване и 
заснемане на морфологичния състав на отпадъците.  
  За всички населени места на община Мъглиж има организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване 
се извършва от общината. Отпадъците се извозват по утвърден график за всяко 
населено място. 

 Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране (смесено 
депониране и периодично запръстяване), което се осъществява на едно сметище, 
намиращо се в землището на гр. Гурково, местността „Иванчов път”. Това депо не 
отговаря на съвременните изисквания за депониране и съхранение на отпадъци, 
поради което предстои неговото поетапно закриване.  

 След закриване на общинското депо за битови отпадъци в землището на гр.  
Гурково, те ще се депонират на регионалното депо на територията на гр. Стара 
Загора. През 2010г. община Мъглиж се включва в Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците Стара Загора. През 2014г. предстои стартирането на 
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Стара Загора" по договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ 
по ОПОС. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините Братя 
Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, 
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Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците - Стара Загора". 

7.5. Биоразнообразие и защитени територии. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие и Европейската екологична 
мрежа Натура 2000, на територията на община Мъглиж, са обособени следните 
защитени територии, местности и природни забележителности: 

Таблица 27. Защитени територии, местности и природни забележителности в 
община Мъглиж. 

Защитени територии, местности и природни забележителности в 
община Мъглиж 

1. Натура 2000 

Обект Площ (ха) 

Защитена зона „Централен Балкан -буфер" 2876,З 

Защитена зона „Българка" 947,5 
Защитена зона „Тулово" 74,7 

Защитена зона „Тунджа-1 " 294,З 
2. Защитени местности и природни забележителности 

Обект Площ (ха) 

Ветренска кория 25.3 
Мъглижка клисура 239.64 
Туловска кория – вековна дъбова гора 75,7 

Юлиевска кория 228.35 
„Винишки камък“ 2.52 
Водопад “Голям скок” 1.01 

„Момите“ 1.02 

“Чепелев камък” 1.0 
„Топлата дупка“ 1.01 

      Източник: община Мъглиж 
 

Основни изводи 

 Качествата на питейната вода нямат отклонения от националните 
стандарти; 

 Независимо че община Мъглиж се намира в предимно планински район и  
замърсяването на въздуха, водите и почвите е в рамките на допустимото, са 
налице  предпоставки за сериозно нарушаване на екологичното равновесие; 

 Необходимост от изграждане на канализация в населените места и 
пречиствателни станции; 

 В границите на населените места на общината няма предприятия източници 
на наднорменно излъчване на шум.; 
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 На територията на община Мъглиж се генерират основно битови, 
строителни и селскостопански отпадъци. За всички населени места на 
община Мъглиж има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

8. Административен капацитет.  

8.1. Административен капацитет и структура на общинска администрация 

Мъглиж. 

Структурата на общинска администрация Мъглиж е структурирана в Обща и 
Специализирана администрация. Общинската администрация осъществява 
дейността си при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и 
икономичност на производството по предоставянето на услуги и спазва 
изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица 
административно обслужване.  

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 
кмета, в качеството му на орган на изпълнителната власт на общината, като 
ръководител на съответната администрация; извършва дейности по 
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица 
и създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 
администрация. Общата администрация е организирана в Дирекция: 
„Административно обслужване и бюджет и финанси”. 

Специализираната администрация подпомага осъществяването на 
правомощията на кмета, като орган на изпълнителната власт на територията на 
общината, свързани с неговата компетентност. Специализираната администрация 
е организирана в следните структурни звена: 

 Главен архитект; 

 Главен юрисконсулт; 

 Дирекция „Инвестиции, общинска собственост и устройство на територията”; 

 Дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и Евроинтеграция”. 

 През 2013г. стартира проект „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”, 
финансиран по ОПАК, чиято основна цел е да подобри работата на общинската 
администрация в процеса на планиране, подготовка и реализация на стратегически 
документи и политики в следващия програмен период 2014-2020 г. в партньорство 
и координация с всички заинтересовани страни. 

 През 2013г. стартира проект „Подобряване нa ефективността на общинска 
администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, 
финансиран по ОПАК, чиято основна цел е да се постигне по-голяма ефективност 
в организацията и работата на общинска администрация Мъглиж чрез 
оптимизиране на структурата и функциите й. 
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 През 2013г. стартира и проект „Общинска администрация Мъглиж - 
Компетентна и ефективна”, финансиран по ОПАК. 

 За периода 2007-2013г. община Мъглиж е натрупала значителен опит за 
управление на проекти, който е основен ресурс за новия програмен период. 
Общият размер на привлечените средства за изпълнение на Приоритетите за 
периода 2007-2013г. възлиза на близо 14 000 000.00 лв. като източници на 
финансиране са Фонд „Козлодуй“, ПРСР, ОПРСР, ОПРР, ОПРЧР, ОПАК и 
ПУДООС. Размерът на вложените средства от общинския бюджет възлиза на 
близо 900 000.00 лв. Отчетена е много висока активност на община Мъглиж в 
договарянето на средства по оперативните програми за изминалия 7-годишен 
период. 

8.2. Общински бюджет и финансов капацитет.  

 Община Мъглиж е малка община и финансовият й капацитет и възможности 
за  съфинансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, 
заложени в ОПР 2014 - 2020г. са доста ограничени. Причината е в липсата на 
достатъчно собствени приходи в общинския бюджет. Основните източници в 
приходната част на бюджета са: собствени данъчни и неданъчни приходи; 
трансфери; взаимоотношения с ЦБ; временни безлихвени заеми и операции с 
финансови активи и пасиви. Анализът на данните на общия размер на  бюджетните 
приходи показва, че финансовите ресурси на  oбщина Мъглиж за периода 2010-
2012г. намаляват. Приходите през 2012г. намаляват с 5.3 пъти в сравнение с 2010г. 
През 2013г. е отчетен лек ръст на бюджетните приходи с 336 032 лв. 

 По отношение на структурата на собствените приходи се наблюдава 
нарастване дела на данъчните приходи, което се дължи главно на нарастване 
размера на постъпилите приходи от  имуществени данъци (най-вече данък върху 
превозните средства и данък при придобиване на имущество чрез дарение и 
възмезден начин). Съотношението данъчни : неданъчни приходи от 16% към 84% 
през 2010г. се променя на 21% към 79%. Измененията в структурата на 
собствените приходи са представени във фигура 15. 

Фигура 15. Изменения в структурата на собствените приходи на община 
Мъглиж за периода 2010-2013г. 

 
                    Източник: община Мъглиж 



 
 

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

 

 

 

 Очакваните данъчни и неданъчни приходи през 2014г. възлизат на 1 904 440 
лв., разпределени по следния начин: данъчни приходи в размер на 329 500 лв. и 
неданъчни приходи  в размер на 1 574 940 лв. 

 Разходната част на общинския бюджет на община Мъглиж се формира от 
разходи, свързани с: изпълнителни и законодателни дейности на общината, 
отбрана и сигурност; образование; здравеопазване; социално осигуряване, 
подпомагане и грижи; жилищно строителство, благоустройствени и комунални 
дейности и околна среда; почивно дело, култура и религиозни дейности; 
икономически дейности и услуги. За периода 2010-2012г. общия размер на 
разходната част на бюджета нараства с 288 034 лв. Динамиката на разходите по 
функции за периода е представено във фигура 16.  

Фигура 16. Динамика на разходите по функции на община Мъглиж за периода 
2010-2012г. 

 
            Източник: община Мъглиж 
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II. SWOT АНАЛИЗ. 

1. Същност. 

SWOT анализът е аналитичен инструмент, който  позволява: 

 Синтезирано представяне на социално-икономическото развитие на  
общината; 

 Представа за съществуващите проблеми; 

 Насочва към приоритетите за развитие;   

 Избор на подходящи мерки за осъществяването на стратегическите цели и 
приоритети;   

 В резултат на извършеният социално-икономически анализ се установи, че 
няма съществено различие между факторите, определящи икономиката и 
социалното развитие на общината за периода 2007-2013 г.  и за новия програмен 
период 2014-2020г.   

 На база изготвения SWOT анализ е изготвена плановата основа за развитие 
на община Мъглиж за периода 2014-2020г., посредством дефинирани 
стратегически цели, приоритети, които дават възможност на общината да се 
възползва от своя потенциал (силни страни) и благоприятстващи външни фактори 
(възможности) и инициирайки адекватни мерки на тази основа да преодолее 
вътрешните си слабости (слаби страни) и да намали негативното въздействие на 
застрашаващите външни фактори (заплахи). 

2. SWOT анализ. 

SWOT анализ 

Силни страни Възможности   

1. Подходящи природо-климатични 
условия и традиции за развитие на 
ефективно селско стопанство. 

1. Насърчаване на инициативи за 
стимулиране развитието на аграрния 
сектор в общината и пълноценно 
използване на наличните природни 
ресурси 

2. Подходящи условия за развитие на 
околната среда, селски и еко туризъм. 

2. Пълноценно използване на добрите 
природо-географски условия за 
развитие на интензивно селско 
стопанство  - био земеделие, етерично 
маслени култури. 

3. Сравнително добро състояние на 
околната среда 

3. Развитие на възможности за 
овощарство. 

4. Общината  разполага с добре 
развита образователна мрежа: детски 

4. Туристически маркетинг и 
изграждане на многопосочна 
туристическа информационна система 
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градини и училища. в региона на общината за повишаване 
на конкурентноспособността на 
туризма. 

5. Наличие на обновени учебни сгради 
и приложени мерки за енергийна 
ефективност.   

5. Привличане на инвестиции в 
земеделието, индустрията и туризма 
за комплексно социално-икономическо 
развитие. 

6. Добро качество на атмосферния 
въздух и почвите за живот и 
продуктивно земеделие 

6. Развитие на нови сектори – селски и 
еко-туризъм. 

7. Натрупан опит за управление на 
проекти, който е основен ресурс за 
бъдещи периоди. 

7. Развитие на преработващи 
предприятия в областта на 
хранително-вкусовата промишленост 
(преработка на селскостопанска 
продукция). 

8. Развит добър диалог с 
икономическите и социални партньори, 
благоприятстващ комплексното 
развитие на общината. 

8. Развитие на малки стопанства. 

 9. Осигуряване на по-добри 
възможности за реализация на лицата 
от различните етнически групи и 
интегрирането им, особено на 
ромската етническа група, чрез 
пълноценно използване на 
алтернативни европейски средства. 

 10. Подобряване на образованието 
чрез инициативи и мероприятия в 
посока намаляване на отпадналите 
ученици, редуциране броя и дела на 
населението с основно и по-ниско 
образование и активно социално 
приобщаване. 

 11. Внедряване на добри практики в 
сферата на социалните услуги и 
образованието чрез транснационално 
сътрудничество и междуобщинско 
партньорство. 

 12. Намаляване на бедността на 
рисковите групи и насърчаване на 
социалното включване чрез местни 
инициативи и проекти. 
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 13. Незадоволително изградена 
канализационна система в малките 
населени места, застрашаваща 
околната среда. 

 14. Подобряване на градската среда за 
утвърждаване на града като 
привлекателно място на живот. 

 15. Повишаване качеството на 
административния капацитет, 
модернизиране управлението за 
предоставяне на висококачестени 
публични услуги за гражданите и 
бизнеса. 

  

Слаби страни  

 

Заплахи 

1. Намаляване и застаряване на 
населението. 

1. Стагнация на пазара на труда – 
търсенето на работна сила не 
отбелязва ръст. 

2. Отрицателен механичен прираст. 2. Силна конкуренция на 
туристическите продукти от съседни 
общини. 

3. Намаляване на общия брой на 
наетите лица. 

3. Отлив на млади квалифицирани 
специалисти в други по-големи 
градове и в чужбина. 

4. Влошено състояние на част от 
пътната инфраструктура и улична 
мрежа. 

4. Липса на квалифицирана работна 
сила в съответствие на пазара на 
труда. 

5. Неудоволетворени потребности от 
социални услуги на всички нуждаещи 
се рискови групи в общината. 

5. Намаляване на темповете на 
икономическото развитие и 
повишаване равнището на 
безработицата в общината. 

6. Непривлекателни лекарски практики 
в малките населени места. 

6. Нарастване на дела на дългосрочно 
безработните и безработните 
младежи. 

7. Липса на аптеки в малките населени 
места. 

7. Обедняване на населението в 
следствие на високи нива на 
безработица и ниска средна работна 
заплата. 

8. Нисък дял на инвестиционните 
разходи за нови технологии. 
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9. Слаб инвеститорски интерес – липса 
на чужди инвестиции. 

 

10. Спад на приходите и на 
продукцията на промишлените 
предприятия, което е предпоставка за   
увеличаване на безработицата в 
общината. 

 

11. Голям брой микро предприятия без 
сериозен принос за икономически 
растеж (повечето микро предприятия 
са в отрасли търговия и земеделие). 

 

12. Лошо състояние на сградния фонд 
на социалните и здравните обекти. 

 

13. Недостиг на финансови средства 
за поддържане на културните 
паметници и обекти, изградената 
туристическа инфраструктура и еко 
пътеки. 

 

14. Непълноценно използване на 
туристическия потенциал и липса на  
изграден капацитет за подобряване 
развитието на туризма. 

 

15. Липса на цялостен туристически 
продукт на територията на общината и 
на силни местни традиции в сферата 
на туризма. 

 

16. Недостатъчен брой спортни 
площадки и съоръжения на 
територията на общината. 

 

17. Част от обработваемите земи не се 
използват, което ограничава 
развитието на земеделието. 

 

18. Амортизирана и неефективна 
водопреносна мрежа и липса на 
канализация в населените места. 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ. 

1. Въведение. 

 Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано 
развитие на местно ниво, Общинския план за развитие на община Мъглиж за 
периода 2014-2020г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областна 
стратегия за развитие на област Стара Загора (2014-2020) г., Регионалния план за 
развитие на Южен Централен район (2014-2020г.), Националната стратегия за 
регионално развитие (2012-2022г.), Националната програма за реформи (2011-
2015г.), Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 
2020”. Стратегическата част интегрира на общинско ниво ключовите теми за 
развитие, въведени от Кохезионната политика и регламентите за управление на 
фондовете на ЕС. 

1.1. Контекст на стратегията. 

 При изготвянето на стратегическата рамка е приложен подхода „отдолу-
нагоре“, интегрирани са основните идеи от посочените документи и са анализирани 
резултатите от проведено анкетно проучване сред заинтересованите страни и 
резултатите от проведени фокус групи с представители на бизнеса, на граждански 
обединения и общинска администрация Мъглиж.    

 Съответствие със целите и приоритетите на Кохезионата политика 
2014-2020г.;  

 Кохезионната политика, в рамките на периода 2014-2020г., подкрепя 
създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, 
подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Целта на 
кохезионата политика е да се намалят значителните икономически, социални и 
териториални различия, които все още съществуват между европейските региони.  

 Стратегията „Европа 2020”; 

 Основният стратегически документ на Европейския съюз, който задава 
рамката на развитието му, е стратегията „Европа 2020”. В документа са включени 
следните 11 тематични цели:  

1. Научни изследвания и иновации; 

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ); 

3. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП); 

4. Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис; 

5. Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и 
управление на рисковете; 

6. Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите; 
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7. Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови 
инфраструктури; 

8. Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила; 

9. Социално приобщаване и борба с бедността; 

10. Обучение, умения и учене през целия живот; 

11. Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни 
администрации; 

 Общинският план на община Мъглиж ще допринесе в най-голяма степен за 
постигането на цели 3, 6, 8 и 9.  

 Съответствие със Споразумение за партньорство на Република 
България, очертаващо помощта от Европейските Структурни и 
Инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.; 

 Предвид заключенията от анализа на различията, потребностите за 
развитие и потенциала за растеж в Споразумението за партньорство на България, 
са формулирани четири стратегически взаимнодопълващи се приоритета за 
финансиране: три по направленията на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, 
интелигентен и устойчив растеж и един с хоризонтален характер:  

1. Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и 
здравеопазване за приобщаващ растеж; 

2. Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за 
интелигентен растеж; 

3. Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив 
растеж; 

4. Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да 
качествени административни услуги. 

 Съответствие с Националната програма за развитие България 2020 
(НПРБ 2020); 

 Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на 
България за периода до 2020г. в пълно съответствие със стратегията Европа 2020, 
Националната програма за развитие България 2020, обхваща пълния спектър от 
действия на правителството за социално-икономическото развитие на страната. 
Програмата служи за отправна точка при разработването на програмни документи 
за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс. Програмата поставя 
постигането на три основни цели:  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално 
включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.  



 
 

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

 

 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 
населението.  

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване 
на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност.  

 За постигането на целите са определени осем приоритета на националната 
политика за развитие:  

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 
обучението и качествените характеристики на работната сила; 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  

3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния 
потенциал; 

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 
управление на природните ресурси; 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката; 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 
публичните услуги за гражданите и бизнеса; 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност; 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.  
 

 Изпълнението на общинския план на община Мъглиж ще допринесе за 
постигането на следните приоритети - намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване; развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на 
хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност 
при устойчиво управление на природните ресурси; укрепване на 
институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 
гражданите и бизнеса. 

 Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие 
2013-2025г.; 

 НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013г. до 2025г. за 
подпомагане на правилното насочване на средствата по оперативните програми в 
следващия програмен период от 2014-2020г. към зони с натрупани диспропорции, 
но и към такива с най-подходящи условия и неизползван потенциал. В документа 
са отчетени най-важните приоритети в транспортно-комуникационната и 
инженерно-техническата инфраструктура, които са от изключително значение за 
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обвързаността на страната със съседните страни и региони и за отварянето на 
страната към глобализиращия се свят. Настоящият Общински план ще има ефект 
за изпълнението на  Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични 
територии“. 

 Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие 2012- 
2022г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният 
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите и за преодоляване на 
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на 
политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава 
възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за 
тяхното синхронизиране. Мерките и приоритетите ще допринесат за изпълнение на 
стратегическа цел 3 „Социално сближаване и намаляване на регионалните 
диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и 
реализация на човешкия капитал“. 

 Съответствие с Регионалния план за развитие на Южен Централен 
район за планиране 2014-2020г.; 

 Стратегическият документ поставя постигането на следните цели:  

� Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и 
вътрешнорегионален план, базирано на щадящо/еколосъобразно ползване 
на собствени ресурси; 

� Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на 
междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и 
социална инфраструктура; 

� Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално 
сътрудничество в принос на икономическото и социално развитие и 
сближаване; 

� Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване 
на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на 
средата в населените места. 

 Изпълнението на общинския план ще допринесе за икономическото 
сближаване на  общините в региона, за балансирано териториално развитие и 
намаляване на бедността. 

 Съответствие с областната стратегия за развитие на област Стара 
Загора  2014-2020г.; 

 Посоченият документ цели главно постигане на висока степен на социално-
икономическо развитие на област Стара Загора. Развитието на община Мъглиж ще 
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съдейства за  динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живот и 
съхранена идентичност на природното и културното наследство в област Стара 
Загора. Общинският стратегически документ отчита целите и приоритетите на 
Областната стратегия за развитие и насоките за развитие са ориентирани към 
насърчаване на предприемачеството и инвестициите, развитие на жизнеспособно 
и устойчиво земеделие, насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 
природно и културно наследство, подобряване на техническата и инженерна 
инфраструктура и повишаване качеството на живот. Мобилизирането на местните 
ресурси е средство за ограничаване на обезлюдяването и за постигане на 
социално и териториално сближаване. 

 Съответствие с Общинския план за развитие на община Мъглиж 2007-
2013г.; 

 Настоящият Общински план е стратегически документ, който продължава да 
развива започнатите политики за местно социално - икономическо, екологично и 
териториално развитие. Стратегическата рамка за развитие през периода 2014-
2020г. продължава политиката за устойчиво развитие на местната икономика, за 
подобряване на качеството на услугите и развитие на образователната и 
социалната инфраструктура, подобряване на жизнената среда и намаляване на 
бедността и социалното изключване на рисковите групи.  

 Съответствие с общински стратегически документи; 

 Общинският план за развитие на община Мъглиж е разработен в 
съответствие със следните стратегически документи: Програма за опазване на 
околната среда на община Мъглиж 2012-2015г., Програма за насърчаване на 
използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010-2015г. и 
Стратегия за управление на общинската собственост на община Мъглиж 2011-
2015г. 

1.2. Принципи при изготвянето на стратегията. 
 
 Стратегията на Общинския план за развитие на община Мъглиж за периода 
2014-2020г. е формулирана в съответствие с утвърдените съвременни практики в 
областта на стратегическото планиране на регионалното развитие, като са 
използвани няколко водещи принципа, осигуряващи качество, актуалност и 
значимост на предложените стратегически аспекти за общинско развитие. В 
стратегическото планиране се следваха следните принципи:  

1. Обвързаност на планираните мерки с нуждите, с цел подобряване на местното 
развитие;   

2. Съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 
социално-икономическо, устойчиво и балансирано развитие;  

3. Публичност - стратегическата част е формулирана след активна комуникация 
със заинтересованите страни чрез различни канали и форми за комуникация; 
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4. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 
бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира 
стратегията; 

5. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите 
намерения; 

6. Обоснованост - структурирането и съдържанието на стратегията се основава 
на закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение 
и синтезираните резултати от проведения анализ; 

7. Насоченост и концентрация - приоритетните области за развитие на общината 
позволяват ясен фокус на усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи 
се направления за общинското развитие. 

1.3. Използван подход. 

 Стратегическите цели показват посоката за развитие за времевия хоризонт 
на стратегията в основните проблемни области – социална сфера, икономическо 
развитие, околна среда, инфраструктура и други. Секторните анализи и SWOT-
анализът очертаха голям брой проблеми и възможности за социално-
икономическото развитие на община Мъглиж. Изборът на приоритети за 
устойчивото и балансирано развитие на общината е свързан с  надграждане на 
силните страни и изграждане на конкурентни предимства на регионално ниво, 
налични възможности за решаването на проблемите, връзка на дадения проблем 
с други проблеми. В рамките на всеки приоритет са формулирани специфични 
цели и мерки, включващи сходни по характер конкретни операции, насочени към 
постигането на дефинираните в стратегията цели. Планираните мерки ще 
надградят и подчертаят силните характеристики и ще предолжат начини за 
преодоляване на слабостите, очертани в SWOT-анализа. 

 Комплексният анализ на състоянието в общината завършва със SWOT 
анализ, отбелязващ вътрешноприсъщите силни и слаби страни на общината, и 
факторите с външен характер - възможностите и заплахите, които влияят върху 
нейното развитие. 

 Идентифицираните потребности са приравнени към няколко ключови 
области за общинско развитие и по конкретно:  

 обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура;  

 насърчаване на икономическото развитие и предприемачеството;  

 засилване на конкурентоспособността на малките предприятия,  

 създаване на условия за подобряване на социалните услуги;  
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 по-добри възможности за развитие на туризма като се използват природните 
и исторически дадености;  

 намаляване на безработицата;  

 подобряване на образованието сред ромите и създаване на предпоставки за 
устойчива заетост;  

 подобряване качеството на живот на местното население и най-вече в 
селата на общината, развитие на земеделието (биоземеделие, 
етеричномаслени култури, овощарство, преработка на селскостопанска 
продукция). 

2. Стратегия - визия, стратегически цели, приоритети, специфични цели и 
мерки за изпълнение. 

 Стратегическите насоки обхващат визията за развитие на общината до 
2020г., формулирането на цели, приоритети и мерки. Приоритетите, за да бъдат 
реални, са изведени от нуждите за развитие и е приложен интегриран комплексен 
подход, който обединява SWOT анализ, идентифицирани потребности и насоките 
на европейските, националните, регионалните и общински стратегически 
документи.  

 Комплексното развитие на общината е възможно чрез реализацията на 
стратегическите проекти на национално и местно ниво. В тази светлина е и 
структурирана стратегическата част на ОПР Мъглиж  и съдържанието на визията, 
стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели. Същите намират 
детайлизация в конкретни проекти и обекти в Програмата за реализация на ОПР.  

Община Мъглиж е изправена пред редица предизвикателства: 

 да подобри  качеството на жизнената среда; 

 да развие икономическия потенциал като мобилизира местни и чужди 

ресурси ресурси и осигури стабилност на доходите;  

 да доизгради своята инженерна инфраструктура и повиши качеството на 

живот на населението;  

 да подобри образованието и да намали дълготрайната безработица;  

 да използва наличния потенциал за развитие на алтернативен туризъм;  

 да ограничи обезлюдяването на селата и да осигури условия за задържане 

на младите хора; 

 да развива приоритетно земеделието и преработката на селскостопански 

продукти. 
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2.1. Визия. 

Визията за развитие на община Мъглиж е следната: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Общата цел пред общината в рамките на новия програмен период е: 
 

 
 
 
 
 
 
2.2. Стратегически цели. 
 
 Стратегическите цели за развитие на община Мъглиж през периода 2014-
2020г. са следните: 

 
Стратегическа цел 1: Активизиране и реализиране на потенциала на местната 

икономика чрез осигуряване на условия за развитие на конкуренти 
производства 

 Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки, които да насърчават 
предприемачеството и диверсификацията на местната икономика, преодоляване 
на спада в преработващата промишленост и осигуряване на условия за 
използване на местния потенциал. Развитието на алтернативен туризъм 
допринася за разнообразяване на икономиката. Стимулирането на бизнеса и на 
селското стопанство ще осигури заетост и стабилност на доходите на населението 
в общината. Усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето на 
целенасочена подкрепа за съществуващия малък бизнес и за предприемаческата 
активност на местно ниво, както и за създаването на нови малки и средни 
предприятия. По този начин изграждането на нови предприятия ще има директен 
ефект върху повишаването на местната заетост, увеличаването на 
разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация да 
останат в общината. Ще продължи подкрепата за съществуващия малък бизнес, и 
за предприемаческата активност в традиционни и нови области (селското 
стопанство, преработвателната промишленост, туризма, търговията и услугите).  

 

Община Мъглиж – устойчиво развиваща се община,  
привлекателна за живеене и бизнес, с развит туризъм и 

качествена техническа инфраструктура  

 

Постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и 
заетост, подобряване на инфраструктурата и повишаване на 

качеството на живот. 
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 Постигането на тази цел предполага целенасочени усилия за жизненост на 
икономическите структури, за създаване на нови производства, които да 
допринесат за икономически растеж. Фокус в икономическото развитие се поставя 
върху насърчаването и подпомагането на селското стопанство и неговата 
модернизация, както и на туризма, особено на алтернативните му форми, като 
сектор с потенциал за генериране на добавена стойност.  

Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на човешкия капитал 

 Постигането на тази стратегическа цел осигурява подобряване на заетостта, 
качеството на социалните и образователните услуги. Мерките ще се насочат към 
подобряването на атрактивността и качеството на живот в общината. Общият 
ефект от провеждането на посочените дейности от една страна се свързва с 
повишаването на заетостта, доходите, жизненото равнище, а от друга води до 
утвърждаването на по-високо ниво на услугите в сферата на здравеопазването, 
образованието, културата. Решаването на социалните проблеми налага 
предприемането на конкретни мерки за намаляване на риска от бедност и 
социално изключване на ромското население. Образованието се поставя като 
основен фактор за намаляване на безработицата, за професионална 
квалификация на младите хора с цел повишаване на тяхната адаптивност към 
пазара на труда. 

Стратегическа цел 3: Устойчиво развитие на общината, подобряване на 
качеството на жизнената среда и модернизиране на техническата 

инфраструктура 

 Изграждането на техническа инфраструктура ще продължава да бъде 
приоритет през периода 2014-2020г. По отношение на инфраструктурното развитие 
се следват приоритетите и целите на Регионалния план за развитие. Инвестициите 
са насочени към модернизация на техническа инфраструктура и опазване на 
околната среда,  които да съдействат за развитието на местната икономика, да 
осигурят благоустрояване на жизнената среда и съхраняване и възстановяване на 
биоразнообразието и природните ресурси. Населените места в общината също се 
нуждаят от пакет от интервенции, свързани с изграждане на инфраструктурни и 
комунално-битови съоръжения, както и създаване на привлекателна обкръжаваща 
среда, зелени площи, паркове, площадки и други. 

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет и 
подобряване на административното обслужване 

 Администрацията на община Мъглиж е придобила значителен капацитет за 
управление на проекти и през настоящия програмен период тя отново ще има 
водеща роля при иницииране и изпълнение на проекти, финансирани от 
структурните фондове на ЕС. Администрацията на община Мъглиж ще продължи 
практиката на добра комуникация с гражданите. Усилията на административното 
обслужване ще бъдат за добро управление, за подобряване на качеството на 
публичните услуги и осигуряване на достъпа до административно  обслужване.  



 
 

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

 

 

Друг акцент в стратегическата цел е стимулиране териториалното сътрудничество 
и партньорството между община Мъглиж и други общини. 

2.3. Приоритети за развитие на община Мъглиж. Специфични цели и мерки за 
изпълнение. 
 
 Приоритетите за развитие на община Мъглиж са фокусирани в следните 
основни области:  

1. Социално – икономическо развитие и повишаване на 
конкурентоспособността на общината; 

2. Подобряване състоянието на жизнената среда – природа, благоустрояване 
на градската и жизнената среда; 

3. Устойчиво развитие, опазване на околната среда и ефективно използване на 
ресурсите; 

4. Насърчаване на развитието на туризма и използване на туристическия 
потенциал; 

5. Добро управление на публичните и административните услуги и 
оптимизиране на административното обслужване. 

 
2.3.1. Приоритети, специфични цели и мерки за развитие по Стратегическа 
цел 1: Активизиране и реализиране на потенциала на местната икономика чрез 
осигуряване на условия за развитие на конкуренти производства.  

Приоритет 1.1. Подкрепа конкурентоспособността на местната икономика и 
подобряване на бизнес средата 

Специфична цел 1.1.1. Стимулиране на икономическото развитие и   
диверсификация на икономиката на общината. 

 Съществен проблем в развитието на общината е ниското ниво на 
инвестиционна активност. Преобладават микро предприятия, които с дейността си 
не осигуряват висока добавена стойност. Към момента, общината не е особено 
привлекателна за инвеститорите и подобен интерес би направило общината 
конкурентноспособна спрямо останалите общини в областта и региона. Община 
Мъглиж има сериозен потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм 
и за земеделие. При наличие на добра инфраструктура може да се развие 
алтернативен туризъм. Насърчаването на стартиращ бизнес в неземеделски 
дейности ще позволи да се разнообрази икономиката. Тук се включват и мерките, 
за които бизнесът може да получи подкрепа от оперативните програми и преди 
всичко от ОП „Иновации и конкурентоспособност”, Програмата за развитие на 
селските райони. 

 Мярка 1.1.1.1. Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече МСП на 
база използването на местни суровини; 

 Мярка 1.1.1.2 Подкрепа за утвърдените предприятия в общината; 
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 Мярка 1.1.1.3. Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, 
работещи в близки сфери (и по-специално в сферата на преработващата 
промишленост); 

 Мярка 1.1.1.4. Подпомагане на стартиращ бизнес в неземеделска дейност.  
 

Приоритет 1.2. Развитие на основни сектори в общината 

Специфична цел 1.2.1. Насърчаване на развитието на жизнено и устойчиво 
селско стопанство.  

 Селското стопанство в общината се характеризира с множество проблеми –
ниско ефективно производство, нестабилни стопански структури в аграрния сектор, 
ниско ниво на научно обслужване, липса на условия за развитие на фермерство от 
европейски тип, неоползотворени възможности за развитие на овощарството, 
лозята и етерично-маслените култури и поливното земеделие. Не е използван 
напълно и потенциалът за развитие на ефективно животновъдство. Преработката 
на селскостопански продукти не е развита поради недостатъчни суровини. Община 
Мъглиж има благоприятни условия за отглеждане на етерично маслени култури, за 
овощарство и за планинско животновъдство. Местоположението на общината и 
липсата на производствени предприятия е предпоставка за развитие на 
биологично земеделие. Прилагането на нови технологии и подобряване на 
родовия състав,  засаждане на високодобивни сортове, ще допринесат за 
интензивно и жизнеспособно земеделие. Стимулиране на нарастването на броя на 
животните на основата на селекционна дейност за подобряване на продуктивни 
показатели в животновъдството ще допринесе за бъдеща устойчивост на 
животновъдството.  

 Нарастването на добавената стойност в земеделието може да се постигне 
чрез насърчаване на късите вериги за доставка и подобряване на пазарната 
ориентация на малките стопанства. Необходимо е да се адаптира структурата на 
стопанствата към пазарните условия и да се подобри сътрудничеството между 
стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно както на 
земеделието, така и на преработвателната промишленост. Насърчаването на 
създаването на групи и организации на производители в земеделския и горския 
сектор ще допринесе за увеличаване на производството и доставките на 
висококачествени продукти, които отговарят на европейските стандарти и 
пазарните изисквания. 

 Стимулиране създаването и развитието на микропредприятия и на малки 
предприятия за услуги и преработка, вкл. на земеделска и горска продукция, е 
възможност за развитие на икономиката в общината. На територията на общината 
има гори, които предоставят добри възможности за развитие на традиционни 
форми на туризъм – планински туризъм, селски туризъм, екотуризъм, велотуризъм 
и ловен. За този програмен период нараства значимостта на горския сектор като 
фактор за развитие на зелената икономика. Увеличаването на неговия принос 
може да се постигне чрез използване на нови възможности, проучване на реалния 
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потенциал, производство и реализация на биомаса. Мерките ще бъдат 
финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 Мярка 1.2.1.1. Стимулиране на инвестиции за развитие на 
растениевъдството и  животновъдството; 

 Мярка 1.2.1.2. Подкрепа на инвестициите в биоземеделие (растениевъдство 
и животновъдство); 

 Мярка 1.2.1.3. Насърчаване отглеждането на трайни насаждения - 
маслодайни култури, лозя, овощия и други; 

 Мярка 1.2.1.4. Подкрепа на малките стопанства в земеделието; 

 Мярка 1.2.1.5. Подкрепа на сътрудничеството и развитието на къси вериги 
на доставка и местни пазари; 

 Мярка 1.2.1.6. Насърчаване на иновационни дейности и селскостопанска 
производителност и по-ефективно използване на ресурсите; 

 Мярка 1.2.1.7. Стимулиране на учредяването на групи и организации на 
производители в областта на селскостопанското производство и горския 
сектор; 

 Мярка 1.2.1.8. Подкрепа на използването на възобновяеми източници на 
енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни 
суровини за целите на биоикономиката; 

 Мярка 1.2.1.9. Разработване на планове за управление на горите; 

 Мярка 1.2.1.10. Залесяване на земеделска и неземеделска земя с цел 
създаване на нови гори; 

 Мярка 1.2.1.11. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на 
горите; 

 Мярка 1.2.1.12. Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и 
животновъдство. 

 
Специфична цел 1.2.2. Активизиране на местния потенциал за развитие на туризма. 

 

 През последните години в икономиката на общината заема място и туризма. 
Все още този сектор е твърде крехък и затова е необходимо да се положат усилия 
за инвестиции в материални и човешки ресурси. Местоположението на община 
Мъглиж и природните дадености създават условия за развитие на различни 
алтернативни форми на туризъм. В областта на туризма е нужно да се реализират 
мерки, които да насърчат развитието на следните видове туризъм – балнео, 
екологичен, селски и ловен. Бариерите пред туристическия бизнес в общината са 
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свързани с инфраструктура, слаб маркетинг на туристическия продукт и 
недостатъчен професионализъм. За утвърждаването на общината като 
привлекателна дестинация, предлагаща качествен туристически продукт е 
необходима и реклама.  Подкрепата чрез реклама и маркетинг ще допринесе за 
нарастване на туристическия поток и повишаване престоя на туристите и 
подобряване на качеството на туристическия продукт. Необходимо е да се създаде 
база данни за общината с подробна информация за ресурсите, атракциите и 
възможностите за алтернативен туризъм.  
 

 Мярка 1.2.2.1. Създаване на условия за развитие на балнео, еко, селски и 
ловен туризъм; 

 Мярка 1.2.2.2. Развитие на цялостна маркетингова политика за 
утвърждаване на местен туристически продукт; 

 Мярка 1.2.2.3. Опазване и популяризиране на природното и  културното 
наследство на общината. 

 
2.3.2. Приоритети, специфични цели и мерки за развитие по Стратегическа 
цел 2: Подобряване на качеството на човешкия капитал. 

Приоритет 2.1. Конкурентноспособно образование и заетост и подобряване 
на образователната инфраструктура 

Специфична цел 2.1.1. Повишаване на икономическата активност и развитие на 
местния трудов потенциал.   

 Продължава политиката за развитие на човешките ресурси и осигуряване на 
по-добри условия на живот. На национално ниво в новия програмен период е 
поставен акцент върху преодоляване на проблемите с безработицата, с ниските 
доходи и социалното изключване. Дейности, които ще бъдат подкрепени в рамките 
на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. са свързани с активиране на 
продължително безработни и неактивни лица чрез индивидуално консултиране, 
организиране на трудови борси, прилагане на специализирани мерки и програми; 
мерки за младежка заетост; инициативи, улесняващи прехода между образование 
и работа; интеграционни пакети от действия, свързани с организиране на програми 
и обучения, насочени към безработните в неравностойно положение; повишаване 
на квалификацията и уменията на заети и безработни в съответствие с 
изискванията на пазара на труда; професионална квалификация и 
преквалификация, обучения за придобиване на ключови компетентности за 
безработни и заети лица; провеждане на обучения в предприемачество; 
разработване на местни програми за насърчаване включването в заетост на 
безработните в неравностойно положение на пазара на труда; създаване на 
модерна система за професионално насочване и информация.  Тук се включват и 
мерки, насочени към групата на неактивните лица, в т.ч. към безработните лица от 
ромската общност и лица с ниско образование и без квалификация. Качеството на 
работната сила е един от основните фактори за развитие на икономиката. 
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Необходимо е да се изгради система за непрекъснат процес на квалификация и 
преквалификация на човешкия ресурс на общината. Повишаването на 
образователното равнище на местното население е нужно с оглед развитие на 
местния трудов потенциал и повишаване на икономическата активност. 

 Мярка 2.1.1.1. Подкрепа на бизнес инициативи и дейности, ориентирани към 
осигуряване на заетост и възможност за повишаване на квалификацията и 
преквалификацията на младите хора с цел задържането им в общината; 

 Мярка 2.1.1.2. Подобряване достъпа до заетост за търсещите работа 
безработни лица; 

 Мярка 2.1.1.3. Стимулиране на самостоятелната заетост и 
предприемачеството сред търсещите работа лица; 

 Мярка 2.1.1.4. Подкрепа за заетост. 

Специфична цел 2.1.2. Достъпно и качествено образование.  

 Националната програма за развитие „България 2020” акцентира върху 
редица мерки насочени към цялостно модернизиране на образователната система 
на всички нива. Акцентът е върху качеството на образованието за повишаване 
възможностите за професионална и лична изява. Политиката в областта на 
образованието трябва да бъде обвързана с приоритетите на общината и да 
създава условия за по-широко навлизане на информационните технологии в 
учебния процес. Ниското ниво на квалификация сред ромското население не дава 
възможност за привличане на инвестиции и за внедряване на иновативни 
технологии на производство.  

 През последните години нараства дела на ромското население в общия 
брой на населението на общината и интегрирането на ромите е възможно именно, 
чрез образование. Инициативите, осигуряващи постигането на тази цел, са 
свързани с по-висока степен на включване в образователната система и 
намаляване броя на ранно отпадналите от нея; осигуряване на качествена среда и 
равен достъп до образователните институции и създаване на привлекателна 
образователна среда; стимулиране на учене чрез социални пакети, атрактивни и 
търсени образователни специалности, подкрепа при учене и други. 

 Мярка 2.1.2.1. Учене през целия живот – подход за квалификация и 
преквалификация в съответствие с пазара на труда; 

 Мярка 2.1.2.2 Подобряване на състоянието на образователната 
инфраструктура; 

 Мярка 2.1.2.3. Прилагане на нови обучителни програми и форми за 
ограмотяване на нискообразовани и неграмотни лица в извънучилищна 
възраст; 
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 Мярка 2.1.2.4 Подкрепа на безработни лица за стартиране на 
самостоятелна стопанска дейност; 

 Мярка 2.1.2.5. Изграждане/реконструкция/ремонт на образователна 
инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност; 

 Мярка 2.1.2.6. Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни 
форми на заниманията на деца и младежи; 

 Мярка 2.1.2.7. Оборудване и обзавеждане на образователна 
инфраструктура. 

Приоритет 2.2. Подобряване на качеството на живот 

Специфична цел 2.2.1. Подобряване качеството на социалните услуги и 
интегриране на групите, изпаднали в социална изолация. 

 Подобряване качеството на живот предполага създаване на условия за 
намаляване на основните рискови фактори за здравето на населението, развитие 
на масовия спорт и повишаване физическата култура на населението. Ще бъдат 
осигурени социални услуги, отговарящи на потребностите на всички уязвими групи. 
Според стратегията за деинститунализация ще се насърчават социалното 
включване и подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с 
увреждания, чрез социални услуги в общността и в домашна среда. В тази връзка и 
с оглед на предизвикателствата, произтичащи от застаряването на българското 
население, специален акцент е поставен върху развитието на услуги за 
дългосрочна грижа и иновативни междусекторни услуги и осигуряването на 
комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими членове на 
семейството. Инфраструктурата за социални услуги е амортизирана и е 
необходимо да бъде модернизирана и да се изгради нова, отговаряща на 
политиката за деинститунализация и за подпомагане на уязвимите и социално 
слаби групи от населението. 

 Мярка 2.2.1.1. Повишаване качеството на социалните услуги; 

 Мярка 2.2.1.2. Разширяване на социалните услуги за възрастни; 

 Мярка 2.2.1.3. Развитие на услугите за дългосрочна и комплексна подкрепа 
за хора в неравностойно положение;  

 Мярка 2.2.1.4. Интеграция и социализация на ромите; 

 Мярка 2.2.1.5. Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура за 
предоставяне на социални услуги; 

 Мярка 2.2.1.6. Изграждане/реконструкция/ремонт на социални жилища, вкл. 
и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 
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 Мярка 2.2.1.7. Социално включване на уязвими групи от населението. 

Специфична цел 2.2.2. Подобряване достъпа до качествени здравни услуги и до 
лечебни здравни заведения. 

 Мярка 2.2.2.1 Подобряване на здравната профилактика и лечение на 
социално значимите заболявания; 

 Мярка 2.2.2.2. Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура. 

Специфична цел 2.2.3. Подобряване на качествата и достъпа до културна и 
спортна инфраструктура. 

 Съхраняването на традициите и духовното развитие в община Мъглиж се 
реализират преди всичко от читалищата по населени места. Това са средищата, 
продължаващи да съхраняват националната култура. Инициативите тук са 
насочени към съхраняване и подобряване на мрежата от културни институции, 
включително и на читалищата, отразяващи уникалната българска идентичност. 
Усилията и дейностите трябва да са насочени към откриване, реставриране, 
съхраняване и консервиране (където е необходимо) на културно-историческите 
обекти. Включени са и мерки, които могат да бъдат реализирани за създаване на 
условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на младите хора. 
Тези мерки са свързани и с превенция на рисковото поведение сред децата и 
младите хора. Затова инвестициите ще бъдат за подобряване на училищната 
спортна инфраструктура и за поддържане на открити и закрити спортни площи. 

 Мярка 2.2.3.1. Организиране и провеждане на културни събития;  

 Мярка 2.2.3.2.  Ремонт на читалищни сгради и библиотеки; 

 Мярка 2.2.3.3. Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура; 

 Мярка 2.2.3.4. Насърчаване упражняването на активна спортна дейност от 
населението. 

2.3.3. Приоритети, специфични цели и мерки за развитие по Стратегическа 
цел 3: Устойчиво развитие на общината, подобряване на качеството на жизнената 
среда и модернизиране на техническата инфраструктура. 

Приоритет 3.1. Укрепване на икономическия потенциал чрез развитие на 
техническа инфраструктура 

Специфична цел 3.1.1. Поддържане и изграждане на техническа инфраструктура.  

 Поддържането и изграждането на техническата инфраструктура е приоритет 
за постигане на балансираност и свързаност на териториите в общински, областен 
и регионален план. Необходимо е да се осигури необходимата транспортна, 
водоопроводна и канализационна инфраструктура. Състоянието на пътищата е 
лошо в общината поради недостиг на финансов ресурс за поддържане и ремонт. 
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Пътищата не отговарят на условията за непрекъснат, удобен и безопасен 
транспорт. Комуникациите между населените места в общината, мобилността на 
хората са затруднени и допълнително влошават условията за развитие на 
общината, както и достъпа до услуги.  

 Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на инвестиции за 
изграждане/рехабилитация/реконстуркция на пътната инфраструктура. 

Специфична цел 3.1.2. Доизграждане и рехабилитация на съществуващата 
инженерна инфраструктура.  

 Водоснабдяването в общината не осигурява необходимото ниво за 
поддържане на добро качество на водата. Необходимо е да се подменят 
остарелите водопроводи, за да се намалят големите загуби на вода и да се 
осигури подобряване качеството на достигащата до крайния потребител вода. За 
следващия програмен период трябва да се увеличи както отвеждането на 
отпадъчни води, така и свързаността към пречиствателни станции за отпадъчни 
води и да се подобри състоянието на водопроводната и канализационна мрежа на 
населените територии на общината.  

 Мярка 3.1.2.1. Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и 
изграждане на нова в населени места без такава. Изграждане на ПСПВ; 

 Мярка 3.1.2.2. Ремонт на съществуващата канализационна мрежа и 
изграждане на нова в населени места без такава. Изграждане на ПСОВ; 

 Мярка 3.1.2.3. Продължаване на газификацията на община Мъглиж. 

Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Мъглиж 

Специфична цел 3.2.1. Подобряване на облика на населените места и качеството 
на жизнената среда.  

 Подобряването на физическата среда в населените места ще допринесе за 
повишаване на привлекателността на общината като цяло и за по-добър жизнен 
стандарт на нейните жители. Инвестиции ще бъдат направени за рехабилитация 
на улици и ремонт на тротоари, облагородяване на пространствената среда в град 
Мъглиж. Също с цел повишаване на сигурността ще се инвестира в енергийно 
спестяващо улично осветление. За подобряване на градското пространствено 
развитие ще се подобри физическото състояния на паркове и зелени площадки.  
Ще се приложат мерки за премахване на архитектурните бариери и осигуряване 
на физически достъп до обществени сгради, ще се облагородят открити 
пространства и ще се изгради достъп за лица с увреждания. 

 Мярка 3.2.1.1. Подобряване на средата за живеене, рехабилитация на 
уличната мрежа и облагородяване на градското пространство; 
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 Мярка 3.2.1.2 Облагородяване на обществените и жилищни пространства 
(изграждане на детски и спортни площадки, подобряване на състоянието на 
парковете). 

Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и постигане на ресурсна 
ефективност 

Специфична цел 3.3.1. Запазване и подобряване на качествата на околната 
среда.  

 Запазването на качествата на околната среда и най-вече на биологичното 
разнообразие е важна задача, целяща запазване и за следващите поколения на 
природните ценности и възможност за тяхното екологосъобразно използване. 
Подобряването на качеството на околната среда налага трайно решаване на 
въпроси, свързани със замърсяване на въздуха и водите, управление на 
отпадъците и адаптиране към климатичните промени. Ще се приложат мерки за  
намаляване на емисиите на въглероден диоксид за постигане на структурна 
промяна към по-малко ресурсоемки продукти и услуги. Община Мъглиж е с добри 
качества на атмосферния въздух, но това не изключва необходимостта от контрол 
и редуциране на замърсяването на въздуха от промишлени, битови и 
животновъдни обекти. Определени проблеми съществуват и при почвената 
покривка, подложена на ерозийни процеси и замърсяване. Дейностите по тази цел 
ще са насочени и към ликвидиране на замърсяването на земите и тяхната 
рекултивация. Друга дейност, която ще получи подкрепа, е разработването на 
планове за действие за застрашени животински и растителни видове, както и 
опазването, поддържането и възстановяването на местообитания и видове в 
общината.  

 Мярка 3.3.1.1. Превенция и адаптиране към климатичните промени; 

 Мярка 3.3.1.2. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика в 
общината; 

 Мярка 3.3.1.3. /изм. и доп. Реш. № 508/ 31.05.18 г. ОбС Мъглиж/  Ограничаване на 
вредните въздействия и замърсяването на въздуха от промишлени, битови 
и животновъдни обекти, чрез изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност на сгради публична общинска собственост и други; 

 Мярка 3.3.1.4. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие. 

2.3.4. Приоритети, специфични цели и мерки за развитие по Стратегическа 
цел 4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на 
административното обслужване.  

Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на 
административния капацитет 

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на управлението на дейностите в общината 
и технологична модернизация на административното обслужване. 
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 За постигане на добро управление в полза на местната общност и бизнеса, 
усилията ще бъдат насочени към подобряване на административния капацитет, на 
достъпа до административно обслужване и качеството на предоставяните  услуги.  
За развитие на административния капацитет ще бъдат проведени обучения и други 
форми за подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите на 
общината. Предвидена е подкрепа на комплексни мерки, насочени към въвеждане 
на иновативни добри практики в административното обслужване. Мерките са 
свързани с въвеждане на нови информационни технологии за въвеждане на 
електронните услуги, за управление на документооборота и контрола по 
изпълнение на задачите.  С реализацията на подобни дейности ще се повиши 
ефективността и ефикасността на административното обслужване на гражданите и 
на бизнеса, както и осигуряване на по-добро административно обслужване на 
граждани в неравностойно положение. 

 Мярка 4.1.1.1. Засилване на административния и проектния капацитет на 
общинската администрация и подобряване на организацията на общинската 
администрация; 

 Мярка 4.1.1.2.  Модернизация на процеса на  административното 
обслужване и подобряване на достъпа до общински услуги; 

Специфична цел 4.1.2. Стимулиране развитието на сътрудничество и 
партньорство. 

 Специфичната цел цели стимулиране на териториалното сътрудничество 
между община Мъглиж и други общини чрез изпълнение на съвместни проекти и 
обмен на добри практики. 

 Мярка 4.1.2.1. Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседни 
общини и други партньори на община Мъглиж за съвместна работа и 
участие в проекти.  
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2.4. Структура на стратегическата част на ОПР на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 
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3. Индикативна финансова таблица.   
                                                                                                                                                                                                           (хил.лв.) 

 
 

Програмен период 
2014-2020г. 

 
Местно публично 
финансиране 

 
Външно публично финансиране 

 
Частно 

финансиране 

 
Общо 

 
Приоритети/ 

Специфични цели 

 
Общински 
бюджет  

Местни 
публични 
фондове  

Общ 
дял 
(%) 

 
Централен 
бюджет 

 
Общ 
дял 
(%) 

 
Фондове 
на ЕС 

 
Общ 
дял 
(%) 

 
Други 

източници 

 
Общ 
дял 
(%) 

Фондове, 
фирми 

Общ 
дял 
(%) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: АКТИВИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВА  

Приоритет 1.1. 
Подкрепа 
конкурентоспособността 
на местната икономика и 
подобряване на бизнес 
средата. 

 
 

230  

 
 
0 

 
 

5.31 

 
 

100  

 
 

2.31 

 
 

2 000  

 
 

46.19 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

2 000  

 
 

46.19 

 
 

4 330  

Специфична цел 1.1.1. 
Стимулиране на 
икономическото 
развитие и   
диверсификация на 
икономиката на 
общината. 

 
 

230  

 
 
0 

 
 

5.31 

 
 

100  

 
 

2.31 

 
 

2 000  

 
 

46.19 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

2 000  

 
 

46.19 

 
 

4 330  

Приоритет 1.2. 
Развитие на основни 
сектори в общината.  

 
1 100 

 
0 

 
8.94 

 
100 

 
0.81 

 
6 600 

 
53.66 

 
1 000 

 
8.13 

 
3 500 

 
28.46 

 
12 300 

Специфична цел 1.2.1. 
Насърчаване развитието 

 
500 

 
0 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 000 

 
40 

 
0 

 
0 

 
2 500 

 
50 

 
5 000 
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на жизнено и устойчиво 
селско стопанство  
Специфична цел 1.2.2. 
Активизиране на 
местния потенциал за 
развитие на туризма. 

 
600 

 
0 

 
8.22 

 
100 

 
1.37 

 
4600 

 
63.01 

 
1 000 

 
13.70 

 
1 000 

 
13.70 

 
7 300 

 
 
 

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. : 16 630 хил.лв. 
 

 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

  

 
 

Приоритет 2.1. 
Конкурентноспособно 
образование и заетост и 
подобряване на 
образователната 
инфраструктура.  

 
300 

 
0 

 
25.42 

 
30 

 
2.55 

 
830 

 
70.34 

 
20 

 
1.69 

 
0 

 
0 

 
1 180 

Специфична цел 2.1.1. 
Повишаване на 
икономическата 
активност и развитие на 
местния трудов 
потенциал.   

 
 

50 

 
 
0 

 
 

16.67 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

250 

 
 

83.33 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

300 

Специфична цел 2.1.2. 
Достъпно и качествено 

 
250 

 
0 

 
28.41 

 
30 

 
3.41 

 
580 

 
65.91 

 
20 

 
2.27 

 
0 

 
0 

 
880 
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образование.  

Приоритет 2.2. 
Подобряване на 
качеството на живот.  

 
 

280 

 
 
0 

 
 

8.21 

 
 

580 

 
 

17.01 

 
 

1 550 

 
 

45.45 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

1000 

 
 

29.33 

 
 

3 410 

Специфична цел 2.2.1. 
Подобряване качеството 
на социалните услуги и 
интегриране на групите 
изпаднали в социална 
изолация. 

100 0 17.54 120 21.05 350 61.40 0 0 0 0 570 

Специфична цел 2.2.2. 
Подобряване достъпа до 
качествени здравни 
услуги и до лечебни 
здравни заведения. 

50 0 7.69 400 61.54 200 30.77 0 0 0 0 650 

Специфична цел 2.2.3. 
Подобряване на 
качествата и достъпа до 
културна и спортна 
инфраструктура. 

 
130 

 
0 

 
5.94 

 
60 

 
2.74 

 
1 000 

 
45.66 

 
0 

 
0 

 
1 000 

 
45.66 

 
2 190 

 
 
 

 
 

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. : 4 590 хил.лв. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 

Приоритет 3.1. 
Укрепване на 
икономическия 
потенциал чрез развитие 
на техническа 
инфраструктура. 

5800 0 10.91 380 0.71 32000 60.17 6000 11.28 9000 16.92 53180 

Специфична цел 3.1.1. 
Поддържане и 
изграждане на 
техническа 
инфраструктура.  

3800 0 9.73 250 0.64 22000 56.34 5000 12.80 8000 20.49 39050 

Специфична цел 3.1.2. 
Доизграждане и 
рехабилитация на 
съществуващата 
инженерна 
инфраструктура.  2000 0 14.15 130 0.92 10000 70.77 1000 7.08 1000 7.08 14130 

Приоритет 3.2. 
Благоустрояване на 
община Мъглиж.   

700 0 12.54 300 5.38 3580 64.16 0 0 1000 17.92 5580 

Специфична цел 3.2.1. 
Подобряване на облика 
на населените места и 
качеството на жизнената 
среда.  

700 0 12.54 300 5.38 3580 64.16 0 0 1000 17.92 5580 

Приоритет 3.3. 
Опазване на околната 

150 0 14.49 10 0.97 300 28.99 500 48.31 75 7.25 1035 
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среда и постигане на 
ресурсна ефективност. 
Специфична цел 3.3.1. 
Запазване и 
подобряване на 
качествата на околната 
среда.  

150 0 14.49 10 0.97 300 28.99 500 48.31 75 7.25 1035 

 

 
ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. : 59 795 хил.лв. 

 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

 

Приоритет 4.1. Добро 
управление на местната 
общност и развитие на 
административния 
капацитет.  

100 0 15.27 0 0 555 84.73 0 0 0 0 655 

Специфична цел 4.1.1. 
Подобряване на 
управлението на 
дейностите в общината 
и технологична 
модернизация на 
административното 
обслужване. 

50 0 12.35 0 0 355 87.65 0 0 0 0 405 

Специфична цел 4.1.2. 
Стимулиране развитието 
на сътрудничество и 
партньорство. 

50 0 20 0 0 200 80 0 0 0 0 250 



 
 

91                                                     Общински план за развитие на община Мъглиж 2014-2020г. 
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4. Интервенционна логика и индикатори  (индикатори за изпълнение, 
индикатори за резултат и индикатори за въздействие).  

4.1. Подход за разработване на системата от индикатори.  

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския 
план за развитие на община Мъглиж е основен инструмент за проследяване на 
степента на изпълнение на ОПР. Системата отчита напредъка и степента на 
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по натурални и 
финансови характеристики. 

 При определянето на количествени стойности на конкретните индикатори се 
използва SWOT анализа, взети са впредвид установените тенденции и проектни 
инициативи, планирани в рамките на ОПР и на други стратегически секторни 
документи, които са  свързани с развитието на общината. 

 Проследяването на всеки един от индикаторите следва да става на годишна 
база, като стойността на показателите трябва да бъде отразена в съответните 
годишни доклади за наблюдение изпълнението на плана. 

 За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за 
резултат и индикатори за въздействие, които съответстват на „Методическите 
указания..." на МРРБ. Индикаторите обхващат както физически параметри, така и 
финансови, по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 
развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Двата 
вида индикатори позволяват да се определи степента на постигане на целите и 
приоритетите на община Мъглиж.  

 Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план 
за развитие на общината до 2020г. са посочени в матрица на индикаторите. Всеки 
индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, базова 
стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целева 
стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на 
общинския план за развитие. 

4.2. Източници на информация.  

 Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни 
източници на информация. Основното средство за събиране на информация е 
базата данни на Националния Статистически Институт и Европейската 
статистическа служба. Допълнителни източници за информация са: системата 
ИСУН, данни от Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по заетостта, 
Агенция пътна инфраструктура. Друг източник на информация е и общинска 
администрация.   

 Във връзка с изпълнението на ОПР и за целите на целите на наблюдението 
и оценката е подходящо да се създаде информационна база данни, които да 
осигурят прозрачност и проследимост на заложените приоритети и мерки.  

 



 
 

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

 

 

4.3. Видове индикатори. 

 Включените в системата индикатори са съобразени със социални, 
икономически и финансови характеристики на община Мъглиж.  

Качествени индикатори  

 Качествените критерии за оценка на реализацията на плана са важен 
инструмент за наблюдение на изпълнението и за отчитане на постигнатото 
дългосрочно въздействие и ефект.  Тези индикатори позволяват да се проследи 
ефективното изпълнение на плана, т.е доколко приоритетите допринасят за 
достигане на целите и приоритетите заложени в стратегически национални, 
областни и общински документи. Тези индикатори позволяват да се оцени 
степента на интегрираност между целите и приоритетите  на стратегическите и 
планови документи и адекватността спрямо спецификите на общината. 

Количествени индикатори   

 Количествените индикатори показват постигането на целеви индикатори  и 
дават  представа и информация за постигнатите целеви стойности. За 
проследяване на реализацията на плана, към всеки един от неговите приоритети 
са посочени специфични индикатори.  В плана се използват два вида индикатори – 
индикатори за резултат и индикатори за въздействие.   

 Индикаторите за резултат са фокусирани с цел да оценят резултата от 
прилаганите конкретни действия във всяко едно от идентифицираните 
приоритетни направления.  Дефинираните индикатори са количествено измерими и 
осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните 
постижения при реализацията на приоритетите и мерките в съответната област.  

 Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 
съответния период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или 
качествено измерими индикатори за достигнатата степен в социалното, 
икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 
развитие за общото развитие на региона. 
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Приоритет Индикатор Mярка Начална 
стойност  

Целева 
стойност 

Източник за 
информация 

Период на 
наблюдение и 
отчитане 

Стратегическа цел 1. Активизиране и реализиране на потенциала на местната икономика чрез осигуряване на условия за 
развитие на конкуренти производства. 

Приоритет 1.1. Подкрепа конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата. 

Специфична цел 
1.1.1. Стимулиране 
на икономическото 
развитие и   
диверсификация на 
икономиката на 
общината. 

реализирани проекти по ОП от 
бизнеса  

брой 1 10 ИСУН, ДФЗ. Годишно 

 нови предприятия брой 0 10 ИСУН Годишно 

 участници в мрежа от предприятия брой x 4 ИСУН Годишно 

 иновации в МСП брой n/a 5 МИЕТ, НСИ Годишно 

 брой  заети в МСП брой 501 800 ИСУН Годишно 

Приоритет 1.2. Развитие на основни сектори в общината.  

Специфична цел 
1.2.1. Насърчаване 
на развитието на 
жизнено и устойчиво 
селско стопанство.  

проекти в животновъдство брой 0 5 ИСУН, ДФЗ. Годишно 

 проекти в растенивъдство брой 0 5 ИСУН, ДФЗ. Годишно 

 проекти в биоземеделие брой 0 7 ИСУН, ДФЗ. Годишно 
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 стойност на инвестициите в 
земеделието 

хил.лв. 0 20 000  ДФЗ Годишно 

 учередени организации на 
производители 

брой 0 3 ДФЗ Годишно 

 проекти за енергийна ефективност брой n/a 4 ДФЗ Годишно 

 планове за управление на горите брой 0 2 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 стойност на инвестициите в горски 
сектор 

хил.лв. 0 4 000  ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 залесена горска площ дка 0 100 дка ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 подкрепени малки земеделски 
стопанства 

брой 0 4 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 заети в земеделието брой 164 280 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 стойност на инвестициите в 
екологично земеделие 

брой 0 2 000  ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 изградени/възстановени напоителни 
системи за периода 

кв.м 0 1000 кв.м ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 повишена производителност на труда 
в земеделието 

% n/a 20% община 
Мъглиж 

Годишно 

 произведена продукция в селското 
стопанство 

хил.лв. 6 377 12 754 община 
Мъглиж 

Годишно 

Специфична цел 
1.2.2. Активизиране 
на местния 
потенциал за 

проекти за селски туризъм брой 0 5 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 
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развитие на 
туризма. 

 самонаети лица в туризма брой n/a 12 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 маркетингoви кампании и реклама на 
туристическия продукт 

брой n/a 6 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 нови туристически продукти брой 1 5 община 
Мъглиж 

Годишно 

 проекти за опазване на културното 
наследство 

брой 1 4 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 проект за реконструкция на 
баленокомплекса в с. Ягода 

брой 0 1 община 
Мъглиж 

Годишно 

 места за настаняване брой 8 14 община 
Мъглиж 

Годишно 

Стратегическа цел 2. Подобряване на качеството на човешкия капитал. 

Приоритет 2.1. Конкурентноспособно образование и заетост и подобряване на образователната инфраструктура.  

Специфична цел 
2.1.1. Повишаване 
на икономическата 
активност и 
развитие на местния 
трудов потенциал.   

обучени лица от бизнеса брой 0 30 ИСУН Годишно 

 наети дълготрайни безработни брой n/a 15 ИСУН Годишно 

 проекти за професионална 
квалификация и преквалификация и 

брой 2 14 ИСУН Годишно 
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трудово консултиране  

 обхванати лица от програми за 
осигуряване на заетост 

брой 65 230 АЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 равнище на безработица % 32.17 24 НСИ, община 
Мъглиж 

Годишно 

Специфична цел 
2.1.2. Достъпно и 
качествено 
образование. 

обучителни програми брой 0 5 ИСУН Годишно 

 инициативи за включване на 
възрастни във различни форми за 

учене през целия живот 

брой х 350 АЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

  отпаднали деца от училищната 
система 

брой 18 5 ИСУН Годишно 

 проекти за извънкласни занимания брой 7 40 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 проекти за подобрена образователна 
инфраструктура 

брой n/a 8 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 оборудвани училища, включително 
информационни технологии 

брой n/a 6 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 детски градини с подобрена 
инфраструктура 

брой 4 7 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 население в общината със средно 
образование 

% 36.2 40 ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 
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Приоритет 2.2. Подобряване качеството на живот. 

Специфична цел 
2.2.1. Подобряване 
на социалните 
услуги и 
интегриране на 
групите, изпаднали 
в социална 
изолация. 

предоставяни социални услуги на 
населението 

брой 5 7 община 
Мъглиж 

Годишно 

 изградени/подобрени обекти от 
социална инфраструктура през новия 

програмен период 

брой 1 3 община 
Мъглиж 

Годишно 

 центрове за услуги на ромите брой 0 1 община 
Мъглиж 

Годишно 

 центрове за хора с увреждания брой 0 1 община 
Мъглиж 

Годишно 

Специфична цел 
2.2.2. Подобряване 
достъпа до 
качествени здравни 
услуги и до лечебни 
здравни заведения. 

здравни кампании брой 4 20 

община 

Мъглиж Годишно 

 проект за оборудване на медицински 

център брой 0 1  Годишно 

Специфична цел 
2.2.3. Подобряване 
на качествата и 
достъпа до културна 
и спортна 

реконструирани читалища  брой 5 9 
община 
Мъглиж Годишно 
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инфраструктура. 

 реконструирани спортни обекти в 
общината брой 0 2 

община 
Мъглиж Годишно 

 
спортни мероприятия брой n/a 10 

община 
Мъглиж Годишно 

Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на общината, подобряване на качеството на жизнената среда и модернизиране на 
техническата инфраструктура. 

Приоритет 3.1. Укрепване на икономическия потенциал чрез развитие на техническа инфраструктура  

Специфична цел 
3.1.1. Поддържане и 
изграждане на 
техническа 
инфраструктура 

реконструирана общинска пътна 
мрежа 

км. 0 - ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

Специфична цел 
3.1.2. Доизграждане 
и рехабилитация на 
съществуващата 
инженерна 
инфраструктура.  

изградена/ реконструирана/ 
рехабилитирана канализационна 

мрежа  

км. n/a n/a ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 изградена/ реконструирана/ 
рехабилитирана водопроводна  
мрежа за периода 2014-2020г 

км. 14 124.6 ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 Проектиране/изграждане на ПСОВ брой 0 1 община 
Мъглиж 

Годишно 

 Население, обхванато от ПСОВ % n/a 50 НСИ, ВиК х 
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 Намалени загуби на питейни води % 48 15 община 
Мъглиж 

Годишно 

 Изградена газификация км. n/a n/a община 
Мъглиж 

Годишно 

Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Мъглиж. 

Специфична цел 
3.2.1.Подобряване 
на облика на 
населените места и 
качеството на 
жизнената среда.  

бр. държавни и общински 
административни сгради с извършено 
обновяване и/или приложени мерки 
за енергийна ефективност и/или ВЕИ 

брой n/a 2 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 сгради с изградена достъпна среда брой n/a 6 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 дължина на реконструирана улична 
мрежа 

км. n/a 149.3 ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 благоустроени улици % 34.56 75 община 
Мъглиж 

Годишно 

 изградени нови детски площадки на 
територията на общината 

брой 0 8 ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 изградени нови спортни площадки брой 0 5 ИСУН, ДФЗ, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 бр. изградени и модернизирани 
обекти от спортната инфраструктура 
(вкл. такива с въведени мерки за ЕЕ) 

за периода 2014-2020г.) 

брой n/a 2 община 
Мъглиж 

Годишно 
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Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и постигане на ресурсна ефективност. 
Специфична цел 
3.3.1. Запазване и 
подобряване на 
качествата на 
околната среда.  

дял от населението обхванато от 
системи за повторно 

използване на отпадъците и 
изгаряне/компостиране на 
биологичните отпадъци  

% 0 45 община 
Мъглиж 

Годишно 

 площ на озеленени урбанизирани 
територии 

км. 0 - община 
Мъглиж 

Годишно 

 проекти за опазване на 
биоразнообразието 

брой 0 2 ДФЗ, община 
Мъглиж 

Годишно 

 проекти за управление  на риска брой 0 2 община 
Мъглиж 

Годишно 

 инвестирани средства за превенция и 
управление на риска през периода 

2014-2020г. 

хил.лв 0 500  община 
Мъглиж 

Годишно 

Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет и подобряване на административното обслужване. 

Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на административния капацитет  

Специфична цел 
4.1.1. Подобряване 
на управлението на 
дейностите в 
общината и и 
технологична 
модернизация на 
административното 
обслужване. 

въведено е-управление х х х община 
Мъглиж 

х 
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 служители, преминали обучение за 
професионална квалификация 

брой n/a 40 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 въведени ИКТ технологии в 
администрацията 

брoй n/a 10 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

 подготвени проекти за получаване на 
финансова помощ от общинска 

администраци Мъглиж 

брой 18 38 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 

Специфична цел 
4.1.2. Стимулиране 
развитието на 
сътрудничество и 
партньорство. 

 

разработване и изпълнение на 
съвместни проекти между община 
Мъглиж и съседни общини и други 

партньори 

брой 1 4 ИСУН, 
община 
Мъглиж 

Годишно 
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5. Наблюдение, оценка и актуализация на ОПР на община Мъглиж за периода 
2014-2020г. 

5.1. Система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. 

 Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 
развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане 
на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на 
ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за 
наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата 
реализация. 

 Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 
приоритетите на общинския план за развитие на основата на резултатите от 
подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за 
реализация на плана. 

 За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва 
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, 
органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, 
както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В 
цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 
участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, 
общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите 
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 
общество в общината. 

 При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и 
оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху 
социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на 
околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна 
стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до 
края на съответния период. 

 Задължително условие за успешната реализация на общинския план за 
развитие е неговата способност за адаптация към промените в общинските 
характеристики през следващите седем години и за това е необходимо той да бъде 
актуален до 2020г.  

5.1.1. Цел на системата.  

 Основните цели на системата са да провери до каква степен планираните цели 
са изпълнени, да се направи оценка на актуалността на Плана спрямо променящите 
се условия и да обоснове нуждата от ревизиране на Плана.  
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5.1.2. Задача на системата. 

 Основната задача на системата е да осигури информация относно това дали 
проектите са реализирани или не и какви са резултатите и въздействието от тяхната 
реализация, като ги представи публично пред структурите на местната администрация 
и заинтересованите страни.  

 Системата осигурява ефективното изпълнение на плана, с оглед постигане на 
целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на 
ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти и постигане на 
планираните резултати и дългосрочно въздействие. Част от системата за 
наблюдение, актуализация и оценка на изпълнението на Плана е Програмата за 
неговата реализация. Програмата за реализация включва списък с дефинираните 
проекти и тяхната принадлежност и принос към целите, приоритетите и мерките, 
времеви график и финансови източници за изпълнение. 

5.1.3. Елементи на системата. 

 Системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР се състои от 
следните елементи: 

 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 
анализиране на информация; 

 индикаторите за наблюдение и оценка; 

 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

 Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие съгласно 
чл.80,  ал.1 от ППЗРР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за 
развитие,  определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото 
им  изпълнение. Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от  
изпълнението на целите и приоритетите за развитие. Индикаторите, на чиято база се  
извършва наблюдението и оценката са:  

 индикатори за ресурси;  

 индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;  

 индикатори за резултат;  

 индикатори за въздействие;  
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 индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР. 

 При оценката и актуализацията на ОПР на община Мъглиж е необхоидмо да се 
спазят  следните принципи:  

 единен подход за планиране и програмиране;  

 концентрация на ресурсите;  

 допълване на финансирането от национални публични източници при 
съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни 
финансови институции;  

 междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 
реализацията, наблюдението и оценката;  

 партньорство, публичност и прозрачност при програмирането, финансирането и 
изпълнението на ОПР.  

5.2. Законодателна рамка. 

 Съгласно чл. 13, ал.3 от ЗРР (3), Общинският план за развитие се приема от 
общинския съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 23. от ЗРР 
Кметът на общината има още следните задължения:  

 да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 
общинския план за развитие;  

 да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 
план за развитие за одобряване от общинския съвет;  

 да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и 
на действията по реализацията му.  

 Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:  

 Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 
актуализирането на общинския план за развитие.  

 Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 
разработване и съгласуване на общинския план за развитие.  

 Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 
доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на 



 

                                                              

 

 

107 

 

изпълнението на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на 
интернет страницата на общината.  

 Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност 
на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.  

 Организирането на наблюдението на изпълнението на Плана се извършва от 
Кмета на Общината. Със своя заповед Кметът на общината определя експертна  
група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. Извършването на оценки за 
изпълнението на Плана се извършва от външни експерти.  

 Орган за наблюдение на Общинския план за развитие съгласно чл.89 от ППЗРР 
е Общинският съвет на Община Мъглиж. В процеса на наблюдение на изпълнението 
на ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, 
организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за 
развитие. 

 Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план 
развитие съгласно чл.81 от ППЗРР включват: 

1. Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 
наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за 
местно развитие; 

2. Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 
органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 
юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

3. Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 
обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на 
равните възможности и социалното включване; 

4. Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 
развитие; 

5. Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 
участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на 
Общинския план за развитие; 

6. Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 
ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на 
проблеми и пропуски; 
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7. Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и 
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се 
гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо 
планиране на регионалното и местното развитие. 

5.3. Наблюдение на ОПР на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 

 С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на 
ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни 
задължения и отговорности. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита 
на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за 
развитие, като следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на 
изпълнението на общинския план за развитие. Кметът на общината носи 
отговорността за тяхното представяне за одобрение пред общински съвет.  

 За упражняването на контрол и мониторинг върху изпълнението на ОПР и 
постигнатите резултати, ще бъде създадена постоянна Работна група за наблюдение 
и контрол към Община  Мъглиж. Работната група за управление на реализацията на 
ОПР ще включва представители от общинска администрация Мъглиж, както и 
представители на неправителствения сектор в общината.  

 Предвиждат се следните звена в работната група: ръководител, заместник-
ръководител, координатор и членове, отговарящи за изпълнението на ОПР по 
стратегически цели.Заседанията на работната група следва да се провеждат веднъж 
годишно, а при необходимост - да се свикват и извънредно. 

Работната група ще извършва следните дейности:  

 ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на 
плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен 
доклад в съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР.  

 наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при 
задание от Общинския съвет и други, Групата изготвя документ, съгласно 
поставената задача.  

 наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното 
изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и 

въздействието от реализацията на плана, оценка на ефективността на 
ресурсите, анализ на изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и други. 
Препоръчва се включването на външни експерти.  

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие се изготвя по определен от кмета на Общината ред и се одобрява от 
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общинския съвет по предложение на кмета на Общината. Годишният доклад за 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за 
обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.  
 

 Решенията на работната група ще се формализират чрез протоколи, в които се 
определят конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения.  

5.4. Оценка на ОПР на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 

 Съгласно нормативната уредба, Общинският план за развитие подлежи на 
следните оценки: предварителна, междинна и последваща. Оценката обхваща всеки 
стадий от жизнения цикъл на Плана. Оценките на Общинския план се извършват от 
независими консултанти при спазване на изискванията на ЗОП.  

 Предварителна оценка – тя е елемент от програмирането, извършва се 
едновременно с  подготовката на проекта на Общинския план за развитие. 

 Междинната оценката на Плана се извършва по време на изпълнение на ОПР 
до 4 години от началото на периода на действие на Плана. Обхватът на 
Междинната оценка се определя от чл. 33 от ЗРР. В междината оценка се 
прави анализ и оценка на напредъка на изпълненото на ОПР, затова се 
анализира изпълнението на индикаторите за резултат, степента на постигане 
на целите, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, правят се 
изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие. 

 Последваща оценка на Общински план за развитие се извършва до година 
след изтичане на периода за неговото действие. Обхватът на последващата 
оценка се определя съгласно чл.34 от ЗРР. Основни елементи са: оценка на 
степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на 
общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на 
използваните ресурси.  

 Резултатите от извършваните оценки на Общинския план за развитие се 
отчитат при оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие, 
Регионален план за развитие и на Националната стратегия за регионално развитие.   

5.5. Актуализация на ОПР на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 

 За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран 
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването 
и приемането на актуализирания Общински план се извършва при условията и по 
реда за изработване и приемане на Общинския план за развитие. 



 

                                                              

 

 

110 

 

 Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие със 
съответните нормативни изисквания. Съгласно чл. 38. от Правилника за приложение 
на ЗРР ал.1  Общинският план за развитие се актуализира:  

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

 за постигане на съответствие с актуализирания документ за изпълнение на 
областната стратегия за развитие;  

 промяна на национално законодателство или в законодателството на ЕС; 

 промяна в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на 
общинския план за развитие;  

 За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването 
и приемането на документа по ал. 2 на ЗРР се извършва при условията и по реда за 
изработване и приемане на общинския план за развитие.  

 За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие 
програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с 
решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

 При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира  и 
отчете въздействието на външните и вътрешните фактори и върху социално-
икономическото развитие на общината и на опазването на околната среда. В 
резултата на актуализацията се разработва адекватна стратегическа рамка и система 
за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.  
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5.6. График на дейностите за наблюдение и оценка на ОПР. 
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Дейност: Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението на ОПР. 

                         

Дейност: Изготвяне на Годишна програма 
за реализация на Плана. 

                         

Дейност: Междинна оценка.                          

Дейност: Актуализиран документ на ОПР 
в случай на необходимост. 

                         

Дейност: Последваща оценка.                          

Дейност: Информиране и консултиране с 
всички заинтересовани страни.  
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6. Осигуряване на информираност и публичност на Плана и прилагане 
принципа на партньорство. 

6.1. Осигуряване на информираност и публичност на Плана. 

 При  разработването на плана се приложи принципа за партньорство и 
публичност. Включването на гражданите и заинтересованите партньорски 
организации в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на 
етап разработване на ОПР включва три основни компонента: информиране, 
консултиране и вземане на съвместни решения. Осигуряването на информираност 
и публичност дава възможност на всички заинтересовани страни да изразят 
мнение и да представят предложения, чрез публични дискусии, попълване на 
анкетни карти, консултиране и интернет. 
 Планът включва в себе си дейности от компетенцията на местната власт, 
като ключови партньори на местно равнище се явяват НПО, представители на 
бизнеса, културни, изследователски и научни институции.  
 Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и 
изпълнение ще даде възможност да се реализират пълноценно дейностите на 
Плана.   
 В процеса на разработване на ОПР беше приложен и принципа на 
консултиране. Използвани са следните подходи на консултиране: 
 

 Активно проучване на мнения; 

 Анкетно проучване – проучването бе проведено он-лайн, в резултат на което 
бяха получени редица предложения по е-майла на общината. Получените 
отговори спомогнаха за процеса на разработване на аналитичната, 
стратегическата част и таблицата с проекти на ОПР; 

 Фокус групи – бяха проведени с цел определяне на приоритетите за 
развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в 
икономическата, социалната сфера, в областта на техническата 
инфраструктура и околната среда; 

 Публично обсъждане на изготвения Проект на ОПР на община Мъглиж. 

 Публичните обсъждания и фокус групите са добра практика. По този начин 
се привлича вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество, 
ангажират се гражданите и бизнеса  в участието на управлението на общината и се 
изразява подкрепа на ръководството на общината за изпълнение на плана. 
 

6.2. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на  прозрачност в 
процеса на изпълнение на плана.  
 
 Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност в 
процеса на изпълнение на ОПР на Община Мъглиж са годишните доклади за 
изпълнение на ОПР и докладите за междинната и окончателна оценки на 
Общинския план. Изготвянето им се организира от Кмета на Общината, след което 
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се обсъждат и одобряват от Общински съвет. Междинната и окончателна оценка за 
изпълнение на ОПР ще бъдат изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на 
основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорство и 
осигуряване на публичност: информиране, консултиране, съгласуваност и активно 
участие на всички заинтересовани страни. Ще бъдат запазени и доразвити 
механизмите за съвместна работа, застъпени в процеса на разработване на 
Плана. При идентифицирана необходимост в доклада на междинната оценка, ще 
бъде направена актуализация на Плана, в партньорство със заинтересованите 
страни.  
 За процеса на реализация на ОПР ще се търси широко публично участие и 
формиране на широки партньорства между заинтересованите страни.  
 

IV. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 

1. Въведение. 

 Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 
2014-2020г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на 
общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност 
на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 
възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за 
изпълнение на плана. Програмата е оперативен инструмент за изпълнение на 
ОПР.  

 С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на 
целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020г., 
съответните финансови ресурси, административните структури за управление, 
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на 
програмата, а оттук – и на общинския план за развитие, действията за осигуряване 
на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и 
проектите, включени в програмата.  

 Програмата за реализация на общинския план за развитие има 
многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде 
актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за 
реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за 
развитие. 

 Съгласно чл. 38, ал. 4 от раздел V на Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие: за ефективното и ефикасно изпълнение на Общинския 
план за развитие Програмата за неговата реализация може да се актуализира при 
необходимост с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на 
общината. 
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2. Проекти. 

 Наименование на проекта Прогнозна 
стойност в 
хил.лв. 

Очакван източник на 
финансиране 

Индикативен 
срок за 

изпълнение 

Отговорна 
институция 

 Приоритет 1.1. Подкрепа 
конкурентоспособността на местната 
икономика и подобряване на бизнес средата. 

4 330    

 Специфична цел 1.1.1. Стимулиране на 
икономическото развитие и   диверсификация 
на икономиката на общината 

4 330    

 Мярка 1.1.1.1.      

 1. Технологична модернизация и 
обновление на предприятията. 

2 380 ОПИК, Частно финансиране 2015-2017г. Частен сектор 

 Мярка 1.1.1.2      

 1. Подобряване условията и безопасността 
на труд. 

250 ОПРЧР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2016г. Частен сектор 

 Мярка 1.1.1.3      

 1. Насърчаване създаването и развитието 
на клъстери. 

200 ОПИК, Общински бюджет 2015-2017г. Частен сектор 

 Мярка 1.1.1.4.      

 1. Създаване на къщи за гости и места за 
настаняване. 

1 500 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Приоритет 1.2. Развитие на основни 
сектори в общината.  

12  300    

 Специфична цел 1.2.1. Насърчаване на 
развитието на жизнено и устойчиво селско 
стопанство.  

5 000    
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 Мярка 1.2.1.1.      

 1. Създаване на нови земеделски 
стопанства. 

1 200 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.2.      

 1. Насърчаване биоземеделието. 1 500 ПРСР, Общински бюджет, Частно 
финансиране 

2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.3.      

 1. Създаване на стопанства за отглеждане 
на трайни насаждения. 

500 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.4.      

 1. Обновяване и развитие на земеделските 
стопанства. 

400 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.5.      

 1. Създаване на организации на местни 
селскостопански производители. 

30 ПРСР, Общински бюджет 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.6.      

 1. Внедряване на иновации. 200 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.7.     

 1. Стимулиране на учредяването на групи и 
организации на производители в областта 
на селскостопанското производство и 
горския сектор. 

25 ПРСР, Общински бюджет 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.8.      

 1. Подкрепа за ВЕИ. 450 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Мярка 1.2.1.9.      

 1. Разработване на планове за 
управлението на горите. 

100 ПРСР, Общински бюджет 2015-2018г. Частен сектор 
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 Мярка 1.2.1.10.      

 1.  Залесяване на земеделска и 
неземеделска земя с цел създаване на нови 
гори. 

120 ПРСР , Общински бюджет 2015-2018г. Община Мъглиж 

 Мярка 1.2.1.11.      

 1. Подобряване икономическата стойност на 
горите. 

355 ПРСР 2015-2018г. Община Мъглиж 

 Мярка 1.2.1.12.     

 1. Подкрепа за внедряване на практики на 
екологично чисто земеделие и 
животновъдство. 

120 ПРСР 2015-2018г. Частен сектор 

 Специфична цел 1.2.2. Активизиране на 
местния потенциал за развитие на туризма. 

7 300    

 Мярка 1.2.2.1.      

 1. Реконструкция на баленокомплекса в 
с. Ягода, община Мъглиж. 

3 500 ПРСР , Общински бюджет, Частно 
финансиране 

2015-2018г. Община Мъглиж 

 2. Създаване на условия за развитие на 
туризма в общината. 

550 ОПРР, ПРСР 2015-2018г. Община Мъглиж 

 3. Разработване на план и разкопки на вече 
регистрирани могили в местността 
„Могилите“, с. Шаново. 

100 ОПРР, ПРСР, Общински бюджет 2015-2018г. Община Мъглиж 

 4. Изграждане на Аква парк, местността 
„Колака“, с. Шаново. 

1 000 ОПРР,ПРСР, ПЧП, Частно 
финансиране 

2015-2018г. Община Мъглиж 

 Мярка 1.2.2.2.      

 1. Разработване на Програма за 
развитието на туризма в Общината 2015-
2020г. 

50 Общински бюджет 2015-2020г. Община Мъглиж 
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 2. Организиране и провеждане на 
маркетингови кампании за популяризиране 
на туризма в Общината. 

100 ОПРР, ПРСР, Общински бюджет 2015-2018г. Община Мъглиж 

 Мярка 1.2.2.3.      

 1. Опазване и популяризиране на 
природното и  културното наследство на 
общината. 

2 000 ОПРР, Министерство на културата, 
Централен бюджет и 
други източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Приоритет 2.1. Конкурентноспособно 
образование и заетост.  

1 180    

 Специфична цел 2.1.1. Повишаване на 
икономическата активност и развитие на 
местния трудов потенциал.   

300    

 Мярка 2.1.1.1.     

 1. Подкрепа за стартиране на 
самостоятелна стопанска дейност и 
предоставяне на възможности за 
квалификация и преквалификация. 

210 ОПРЧР, Централен бюджет 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.1.2.      

 1. Обучителни курсове за квалификация и 
преквалификация на безработни. 

30 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.1.3.      

 1. Организиране на курсове за придобиване 
на бизнес умения и мениджмънт. 

25 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.1.4.      

 1. Насърчаване на работодателите да 
осигурят заетост, преимуществено на лица от 
уязвимите групи на пазара на труда като 

35 ОПРЧР 2014-2020г. Община Мъглиж и 
частен сектор 
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трайно безработни лица с непрекъсната 
регистрация над 12 месеца, безработни лица  
с ниска професионална квалификация, 
безработни  лица с ниско образование и 
безработни лица от етнически малцинства. 

 Специфична цел 2.1.2. Достъпно и 
качествено образование.  

880    

 Мярка 2.1.2.1.      

 1. Обучителни и мотивационни курсове за 
интегриране на социално уязвимите групи на 
пазара на труда. 

10 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.2.2      

 1. Подобряване на състоянието на 
образователната инфраструктура в община 
Мъглиж: 

 ОДЗ „Камбанка”, гр. Мъглиж;  
 ОДЗ „Детелина”, с. Дъбово; 
 ОДЗ „1-ви юни”, с. Ягода;  
 ЦДГ „Снежанка”, с. Тулово,  
 ЦДГ „Здравец”, с. Ветрен,  
 ЦДГ „Радост”, с. Юлиево и  
 ЦДГ „Златната рибка”, с. Зимница; 
 ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Ветрен;  

 ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Дъбово;  

 ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово;  

350 ПРСР, ОПРР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж, 
ЦДГ и училища 
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 НУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. 
Зимница; 

 Помощно училище-интернат „Др. 
Петър Берон“, гр. Мъглиж. 

 Мярка 2.1.2.3.      

 1. Организиране на форми за ограмотяване 
на нискообразовани и неграмотни лица в 
извънучилищна възраст. 

30 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.2.4      

 1. Подкрепа на безработни лица за 
стартиране на самостоятелна стопанска 
дейност. 

35 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.1.2.5.      

 1.Реконструкция/ремонт/въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в: 

 ОДЗ „Камбанка”, гр. Мъглиж;  
 ОДЗ „Детелина”, с. Дъбово; 
 ОДЗ „1-ви юни”, с. Ягода;  
 ЦДГ „Снежанка”, с. Тулово,  
 ЦДГ „Здравец”, с. Ветрен,  
 ЦДГ „Радост”, с. Юлиево и  
 ЦДГ „Златната рибка”, с. Зимница; 
 ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен;  
 ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Дъбово;  

 ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово;  

280 ПРСР, ОПРР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж, 
ЦДГ и училища 
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 НУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. 
Зимница; 

 Помощно училище-интернат „Др. Петър 
Берон“, гр. Мъглиж. 

 Мярка 2.1.2.6.     

 1. Организиране на извънкласни и 
извънучилищни форми на заниманията на 
деца и младежи. 

25 Общински бюджет,  МОН 2014-2020г. Община Мъглиж, 
ЦДГ и училища 

 Мярка 2.1.2.7.     

 1. Оборудване и обзавеждане на 
образователната инфраструктура в община 
Мъглиж: 

 ОДЗ „Камбанка”, гр. Мъглиж;  
 ОДЗ „Детелина”, с. Дъбово; 
 ОДЗ „1-ви юни”, с. Ягода;  
 ЦДГ „Снежанка”, с. Тулово,  
 ЦДГ „Здравец”, с. Ветрен,  
 ЦДГ „Радост”, с. Юлиево и  
 ЦДГ „Златната рибка”, с. Зимница; 
 ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен;  
 ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода;  
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово;  
 ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово;  
 НУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Зимница;  
 Помощно училище-интернат „Др. Петър 
Берон“, гр. Мъглиж. 

150 ОПНОИР 2016-2020г. Община Мъглиж, 
ЦДГ и училища 

 Приоритет 2.2. Подобряване на качеството 
на живот.  

3 410    
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 Специфична цел 2.2.1. Подобряване 
качеството на социалните услуги и 
интегриране на групите изпаднали в 
социална изолация. 

570    

 Мярка 2.2.1.1.      

 1.  Разширяване дейността и капацитета на 
Домашен социален патрионаж. 

70 Общински бюджет/Централен 
бюджет (МТСП) или др. източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.1.2.      

 1. Предоставяне на услуга "Център за  
социална рехабилитация и  интеграция". 

120 ОПРЧР, ПРСР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.1.3.      

 1. Предоставяне на услугата Обществена 
трапезария. 

70 МТСП,ОПРЧР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.1.4.      

 1. Осигуряване на достъп на ромите до 
пазара на труда и до различни  
инструменти и инициативи за 
самостоятелна заетост. Квалификация и  
преквалификация на безработни роми, 
както и на заети роми, в съотвествие с  
професии, търсени на пазара на труда. 

30 ОПРЧР 2014-2020г. Агенция по 
заетостта 

 Мярка 2.2.1.5.      

 1. Оборудване и разширяване на дневен 
център „Зорница“. 

80 ОПРЧР, ПРСР 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.1.6.      

 1. Изграждане на социални жилища. 100 ОПРР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 
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 2. Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност. 

90 ОПРР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.1.7.      

 1. Участие в Програми за социално 
включване на уязвими групи от 
населението. 

10 ОПРЧР 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Специфична цел 2.2.2. Подобряване 
достъпа до качествени здравни услуги и до 
лечебни здравни заведения. 

650    

 Мярка 2.2.2.1      

 1. Организиране на информационни 
здравни кампании сред населението. 

50 Общински бюджет,Централен 
бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.2.2.      

 1. Оборудване и обзавеждане на 
здравните кабинети в учебните и детски 
заведения в Общината. 

350 ПРСР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 2. Оборудване и обзавеждане на 
“Медицински център – I Мъглиж” ЕООД. 

250 ОПРР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Специфична цел 2.2.3. Подобряване на 
качествата и достъпа до културна и спортна 
инфраструктура. 

2 190    

 Мярка 2.2.3.1.      

 1. Организиране и провеждане на културни 
събития. 

50 Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.3.2.       

 1. Ремонт на:   
 НЧ „Пробуда -1869 г.”, гр. Мъглиж;  
 НЧ „Гео Милев – 1926 г.”, с. Ягода;  

1 200 ПРСР 2014-2020г. Община Мъглиж 
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 НЧ „Развитие -1921 г. ”, с. Дъбово;  
 НЧ „Народна просвета“, с. Ветрен;  
 НЧ „Заря - 1905 г.”, с. Тулово;  
 НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница;  
 НЧ „Наука - 1905 г.”, с. Шаново;  
 НЧ „Просвета – 1929 г.”, с. Юлиево;  
 НЧ „Васил Левски – 1942 г.”, с. 
Борущица. 

 Мярка 2.2.3.3.      

 1. Рехабилитация на съществуващи и 
изграждане на нови спортни площадки. 

900 ПРСР, Централен бюджет, 
Общински бюджет и други 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 2.2.3.4.      

 1. Организиране на спортни състезания и 
турнири. 

40 Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Приоритет 3.1. Укрепване на 
икономическия потенциал, чрез развитие на 
техническа инфраструктура. 

53 180    

 Специфична цел 3.1.1. Поддържане и 
изграждане на техническа инфраструктура.  
 

39 050    

 Мярка 3.1.1.      

 1. Рехабилитация на  общински пътища: 
 SZR1081  1-5  (Казанлък – Стара 
Загора – Селце; 

 SZR1082 IV (Тулово) – Юлиево - III – 
3188; 

 SZR1083 IV – 50031 (Юлиево) – 
Дъбово – 1- 6; 

19 050 ПРСР, АПИ, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 



 

                                                              

 

 

124 

 

 SZR1084 Граница област Стара 
Загора – III – 3188; 

 SZR1085 1-6 Сливито; 
 SZR1086 III – 609 – гара Радунци; 
 SZR1068 Граница община Казанлък – 

1 – 5; 
 SZR1023 Граница община Николаево 

III – 3188; 
 SZR1087 IV – 50029 (Мъглиж) – 
Манастир „Св. Николай“. 

 2. Подобряване пътната инфраструктура в 
община Мъглиж. 

20 000 ПРСР, Общински бюджет, 
Централен бюджет 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Специфична цел 3.1.2. Доизграждане и 
рехабилитация на съществуващата 
инженерна инфраструктура.  
 

14 130    

 Мярка 3.1.2.1.      

 1. Рехабилитация на съществуващата 
водопроводна мрежа в община Мъглиж. 

2 000 ПУДООС, ПРСР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 2. Изграждане на водопроводна мрежа 
в селата: Яворовец, Радунци, Бънзарето и 
Държавен. 

5 000 ПУДООС, ПРСР, Общински бюджет 
и други източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 3.1.2.2.      

 1. Изграждане на канализация в: 
 гр. Мъглиж; 
 с. Тулово ; 
 с. Ягода; 
 с. Ветрен; 

5 000 ОПОС, ПРСР 2014-2020г. Община Мъглиж 
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 с. Дъбово; 
 с. Зимница; 
 с. Шаново; 
 с. Юлиево; 
 с. Селце; 
 с. Сливито; 
 с. Яворовец; 
 с. Борущица; 
 с. Радунци; 
 с. Бънзарето; 
 с. Държавен; 

 2. Проектиране и изграждане  на ПСОВ в гр. 
Мъглиж.   

1 500 ОПОС, ПРСР 2014-2020г. Община Мъглиж 

 3. Проектиране и изграждане  на 
пречиствателна станция за питейни води, 
обслужващи с. Ягода и с. Шаново.   

630 ОПОС, ПРСР 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Приоритет 3.2. Благоустрояване на община 
Мъглиж.   

5 580    

 Специфична цел 3.2.1. Подобряване на 
облика на населените места и качеството 
на жизнената среда.  
 

5 580    

 Мярка 3.2.1.1.      

 1. Подобряване на уличната мрежа в 
малките населени места в Общината. 

2 000 ПРСР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 2. Подобряване на уличната мрежа в гр. 
Мъглиж. 

1 000 ПРСР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 3.2.1.2      
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 1. Подобряване състоянието на 
детските площадки в гр. Мъглиж. 

200 Централен бюджет, ММС и други 
източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 2. Изграждане на детски площадки в гр. 
Мъглиж. 

1 500 Централен бюджет, ММС и други 
източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 3. Подобряване състоянието на 
парковите площи в гр. Мъглиж, с.Ягода, с. 
Тулово, с. Шаново, с.Юлиево, с.Ветрен, с. 
Дъбово и с.Зимница. 

350 ПРСР, Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 

 4. Изграждане на детски площадки в 
малките населени места в Общината. 

530  Централен бюджет, ММС и други 
източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Приоритет 3.3. Опазване на околната 
среда и постигане на ресурсна 
ефективност. 

1 035    

 Специфична цел 3.3.1. Запазване и 
подобряване на качествата на околната 
среда.  

1 035    

 Мярка 3.3.1.1.  - - - - 

 Мярка 3.3.1.2.      

 1. Подкрепа за преминаване към 
нисковъглеродна икономика. 

210 МОСВ, ПУДООС, Общински 
бюджет, Частно финансиране 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 3.3.1.3.      

 1. Подобряване на съществуващите 
практики за събиране, транспортиране, 
депониране и обезвреждане на отпадъците. 

800 МОСВ, ПУДООС, Общински 
бюджет, Централен бюджет и други 

източници 

2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 3.3.1.4.      

 1. Изработване на  специализирана 
карта и  регистър на лечебните  растения. 

25  Общински бюджет 2014-2020г. Община Мъглиж 
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 Приоритет 4.1. Добро управление на 
местната общност и развитие на 
административния капацитет.  

655    

 Специфична цел 4.1.1. Подобряване на 
управлението на дейностите в общината и 
технологична модернизация на 
административното обслужване. 

405    

 Мярка 4.1.1.1.      

 1. Професионално и  сертификационно 
обучение на служителите. 

50 ОПДУ 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Мярка 4.1.1.2.       

 1. Подобряване качеството на 
обслужване. 

45 ОПДУ 2014-2020г. Община Мъглиж 

 2. Изграждане на  единна  система за 
общинска администрация, управление  и 
услуги.   

140 ОПДУ 2014-2020г. Община Мъглиж 

 3. Преминаване към изцяло електрони 
регистри и архиви в администрацията. 

170 ОПДУ 2014-2020г. Община Мъглиж 

 Специфична цел 4.1.2. Стимулиране 
развитието на сътрудничество и 
партньорство. 

250    

 Мярка 4.1.2.1.     

 1. Разработване и изпълнение на 
съвместни проекти между община Мъглиж и 
съседни общини и други партньори 

250 Общински бюджет, Проекти и 

програми на ЕС 

2014-2020г. Община Мъглиж 
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3. Информираност и публичност. 

 Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на 
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, 
е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при 
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 
оценката. В съответствие със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите 
решения и планираните цели и задачи, както и за ефективността на тяхната 
реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на партньорство. А чрез 
осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира неговия успех 
и широка обществена подкрепа.  Осигуряването на нужната информация и 
публичност е важна предпоставка за успешното разработване и изпълнение на 
Програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Мъглиж за 
2014 – 2020г.   

 Публичността и информираността на обществото за разработването и 
реализацията на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на 
местната общност към приоритетите, целите и проектите, а положителните 
икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието 
на обществената политика.    

 Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, 
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, 
ефективност и реалистичност на ОПР и на Програмата за неговата реализация. 
Чрез тях те се обогатяват както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, 
така и с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото 
участие на гражданите, бизнеса и техните организации в управлението и процеса 
на взимане на решения.   

4. Организация на изпълнението и контрол. 

 Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Мъглиж в 
оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от Заместник–кмет и 
Директори на дирекции в общинската администрация.  Общинските експерти ще 
наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки, проекти и дейности, 
заложени в програмата; ще координират работата на отделните институции; ще 
съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при търсене 
на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти.  

 При съставянето на годишните бюджети и отчети за наблюдение 
изпълнението на ОПРД е необходимо да се определят приоритетите и да се 
предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетните проекти. 
Ще се търсят и възможности чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и 
с частни фирми (ПЧП) и/или други общини (междуобщинско сътрудничество) за 
обединяване на средства, капацитет и ресурси.   

 Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите инструменти, 
които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели. Тя 
включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на 
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действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи 
действия, ако се налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава 
възможност и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския 
план за развитие.  

 Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР 
ще се осъществява от Кмета на община Мъглиж и Общински съвет - Мъглиж.  

 


