
Вх. № Дата Искана информация е за:

Решение или отказ за 

предоставяне на информацията

1 20.01.2020 г.

1. Сключвари ли са договори 

за абонаментно правно 

обслужване с адвокати и 

адвокатски дружества от 

кмета или общината през 

периода 2016 -2019 г.   2. 

Каква е била цената на 

месечния абонамент в 

посочения период? 3. 

Осъществено ли е 

процесуално 

представителство по  

граждански и 

административни дела от 

адвокати и адвокатски 

дружества, по които страна е 

кмета или общината и ако - да 

, по кои дела, пред кой съд?  

4. В какъв размер са били 

разходите на общината за 

процесуално 

представителство за делата 

по т.3. Информацията да 

бъде представена по 

електронен път.                   

Изх. № 1#1 от 03.02.2020 г. -  

Предоставяме исканата 

информация. 1. Община Мъглиж 

не е страна по договор за 

абонаментно правно обслужване. 

2. Цената на месечния абонамент 

е 700 лв. 3. Процесуално 

представителство е 

осъществяване по администр. и 

граждански дела  в съдилищата 

на територията  Р България е 

била страна.  4. Заплащани са 

адвокатски възнаграждения по 

граждански и административни 

дела.



2 10.02.2020 г.

1. Информация за сключени 

през 2017 г - 2019 г. 

нетрудови договори за 

предоставяне на услуги на 

обща стойност над 1000 лв. 

без ДДС.  2. Копие на 

документи, удостоверяващи 

размера на заплатените от 

общината възнаграждения по 

договорите.

Изх. № 2#1 от 18.02.2020 г. - 

Уведомяваме, че за периода  

2017 - 2019 г.  Са сключвани 

различни договори, но 

консултантски са само с "Консулт 

СС" ЕООД пред ДФ "Земеделие".

3. 17.02.2020 г. 

1. Какъв е бил броят на

назначените служители във

връзка с МДТ и с каква

длъжностна характеристика

са били служителите през

периода 01.01.2014 до

01.01.2020 г. 2. Какъв е

размерът на събраните през

2014 г. данъци за недвижими

имоти в общината

изх. № 3#1 от 02.03.2020 г. - 

Уведомяваме, че за периода 2014 

г -2020 г. в общинска 

администрация Мъглиж не са 

назначени служители във връзка 

МДТ. Пенсиониран служител е 

напуснал като на негово място е 

назначен друг служител.

4 21.02.2020 г.

Глоби, наложени за 

неправилно паркиране на 

МПС на територията на 

общината за периода  2015 -

2019 г.; глоби наложени за 

нарушения, свързани с 

отпадъците, сключени 

договори за абонаментно 

правно обслужване  с 

адвокати и адвокатски 

дружества от кмета или 

общината.

Изх. № 4#1 от 06.03.2020 г. до 

Кристиан Ивов Миленов - гр. 

София, 1618, ж.к. Овча купел, бл. 

602, вх. А, ап.8, п.к. 1618  - Всички 

глоби за неправилно паркиране 

се правят от ПУ Мъглиж. Със 

заповед на кмета е определено 

лице  актосъставител. Издадени 

са над 20 предписания. 



5 04.03.2020 г.

1. Информация за наличието 

и характеристиките на зелени 

покриви и зелени стени на 

територията на община 

Мъглиж.  2. Актуална наредба 

на общината за изграждане и 

опазване на зелената 

система.

Изх. № 5#1/09.03.2020 г. - 

Отговаряме, че към настоящия 

момент не са изградени зелени 

покриви и зелени стени. През 

2014 г. е приета наредба  за 

изграждане и опазване на 

озеленените площи и 

растителността на територията 

на община Мъглиж

6 12.03.2020 г.

Актуален списък за 2019 г. на 

категориите информация, 

подлежащи на публикуване в 

интернет за сферата на 

дейност в община Мъглиж. 

Информацията да се 

предостави по електронен  

път.

Изх. №6#1 от 26.03.2020 г. - 

Предоставяме актуализиран списък 

на  категориите информация, 

подлежаща на публикуване в 

интернет.

7. 13.05.2020 г.

Предоставяне  на основание 

ЗДОИ копие с актуални данни, 

които ще послужат за 

изготвяне на доклад на БХК 

за правата на персонала.

Изх. № 7#1 от 14.05.2020 г. - 

Уведомяваме, че на територията на 

община Мъглиж няма лечебни 

заведения, специализирани 

социални институции и резидентни 

услуги в общността на деца, 

младежи и възрастни.



8 20.05.2020 г.

Предоставяне на информация  

относно размера на избрани 

данъци и такси в община 

Мъглиж, както и за други 

аспекти от работата на 

община Мъглиж

Изх. № 8#1/26.05.2020 г. - 

Изпращаме попълнен въпросник. 

Наредбике са публично достъпни 

на интернет страницата на община 

Мъглиж.



9 11.06.2020 г.

Информация за:  1. Има ли 

приета програма за 

овладяване на популацията 

на безстопанствените 

животни на територията на  

общината. 2. Има ли 

регистриран приют за 

безстопанствени животни. Ако 

не, има ли договори с други 

общини за ползване на 

приют. 3. Има ли сключен 

договор с ветеринарен лекар 

за извършване на 

ветеринарномедицински  

интервенции ма 

безстопанствените животни . 

4. Колко са преброените 

безстопанствени кучета за 

периода 2015 г.-2020 г.  5. 

Колко са обработените 

безстопанствени кучета по 

години за периода 2025-2020 

г. 6. Колко са обработените 

безстопанствени котки по 

години за периода 2015 г. - 

2020 г.  7. Кой и по какъв 

начин извършва залавянето и 

транспортирането на 

безстопанствените животни. 

8. Как се маркират 

обработените животни? Води 

ли се регистър? 9. 

Организирани ли са кампании 

Изх. № 9#1 от 22.06.2020 г. - 

Отговор на поставените въпроси, 

както следва: 1. Има приета 

Програма за овладяване 

популацията на  безстопанствените 

кучета 2017-2020 г.  2. Няма 

регистриран приют и няма сключен 

договор за ползване на друг приют. 

3. Няма актуален договор  за 

регистриран ветеринарен лекар. 4. 

Не е извършвано преброяване на 

безстопанствени кучета 5. 

Информация за обработени 

безстопанствени кучета 2015-2020 

г. 6. Няма обработени 

безстопанствени котки. 7. През 

2017 г. договор с фирма за 

залавяне и транспортиране на 

безстопанствени животни. 8. 

Общината не води регистър на 

обработените кучета. Проведена 

информационна кампания  за 

овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета. 

Информация за бюджета.



10 14.07.2020 г.

1. Колка са лицата, които 

стопанисват търговски обекти 

и туристически обекти по чл.3, 

ал.2 от Закона за туризма, 

извършващи дейност на 

територията на общината към 

31.12.2019 г. 2. Колко са 

лицата, които стопанисват 

търговски обекти и 

туристически обекти по чл.3, 

ал.2 от Закона за туризма и са 

предоставили на кмета на 

общината доказателства за 

отстъпените им права за 

публично изпълнение по 

смисъла на чл.18, ал.2, т.3 от 

ЗАПСП през календарната 

2019 г. 3. Колко на брой и в 

какъв размер са наложените 

санкции през календарнната 

2019 г. 4. Колко са 

длъжностните лица, 

определени да контролират 

по смисъла на чл.98в1 от 

ЗАПСП към 31.12.2019 г. 4. 

Колко проверки са 

извършени. 6. Постърили ли 

са искания за съдействия от 

длъжностни лица, 

определени със заповед на 

министъра на културата при 

или по повод проверки в 

периода 01.01.2019 г. до 

Изх. № 10#1 от 21.07.2020 г. - 

Отговор: Предоставяме следните 

отговори:  Към 31.12.2019 г. на 

територията на Община Мъглиж  се 

стопанисват общо 20 броя 

търговски обекти и туристически 

обекти по чл.3, ал.2 от Закона за 

туризма. През календарната 2019 г. 

няма лица, които да стопанисват 

търговски обекти и туристически 

обекти по чл.3,ал.2 от Закона за 

туризма , респ. предоставили на 

кмета на общината доказателства 

за отстъпените им права за 

публично  изпълнение спо смисъла 

на чл.18, ал.2, т.3 от ЗАПСП. За 

календарната 2019 г. не са 

налагани санкции за нарушение на 

чл.98в, ал.1 от ЗАПСП, както и не 

са определени лица за контрол и 

осъществяване на проверки по 

смисъла на чл.98в, ал.1 от ЗАПСП 

през календарната 2019 г. Не са 

постъпвали искания за съдействие 

от министъра на културата при или 

по повод проверки в периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.



11 17.07.2020 г.

Глоби, наложени за 

неправилно паркиране на 

МПС на територията на 

общината за периода  2015 -

2019 г.; глоби наложени за 

нарушения, свързани с 

отпадъците  за периода 2015 

г. -2019 г. включ., сключени 

договори за абонаментно 

правно обслужване  с 

адвокати и адвокатски 

дружества от кмета или 

общината за периода 2015 г.-

2019 г.включително.

Изх. № 11#1 от 28.07.2020 г. - 

Отговор: І. В Община Мъглиж 

всички глои за неправилно 

паркиране се правят от 

служителите на ПУ гр. Мъглиж. ІІ. 

Със заповед на Кмета на общината 

е определен актосъставител - мл. 

експерт ЕКолог в Община Мъглиж. 

Издадени са над 20 предписания, 

наложените глои са заплатени от 

нарушителите, средствата се 

разходват целево. Не са 

установени несъбрани глоби. ІІІ. 

Община Мъглиж е страна по 

договор за абонаментно правно 

обслужване. Процесуално 

представителство е осъществявяно 

по административни и граждански 

дела пред съдилищата на 

територията на Р България. 

Заплащани са адвокатски 

възнаграждения.



12 22.07.2020 г.

Информация за дейностите, 

свързани с идентификация и 

регистрация на домашните 

любимци, както и 

допълнителна информация за 

други проведени на 

територията на общината 

инициативи.

Изх. № 12#1 от 28.07.2020 г. - 

Отговор: І. За периода от 2015 г. до 

2020 г. са регистрирани 50 бр. 

собственици на кучета. ІІ. Размера 

на таксата за кучета е 5 лв.. ІІІ - 

Осъществявани са проверки и 

информационно-разяснителни 

кампании на населението . ІV- В 

община Мъглиж се поддържа 

информация , предоставена от 

ветеринарните лекари, която 

съдържа населено място, стопанин, 

дата на регистрация и № на чип. На 

територията на Община Мъглиж 

няма приюти за животни. V - 

Съставени са актове по реда на чл. 

472, ал.4 от ЗВМД, наказателни 

постановления, доброволно 

платени от нарушителите.  На 

територията на общината не са 

изградени обособени площадки са 

свободно пускане на домашни 

животни. Има приета Програма за 

овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. От ОбС 

също са приети Наредба за 

отглеждане на животните на 

територията на общината и 

Наредба за регистрачия и 

стопанисване на кучетата на 

територията на община Мъглиж, 

които са публично достъпни на 

официалната интернет страница на 



13 05.08.2020 г.

Желае да се запознае с 

дейностите по 

възстановяване и ремонт, 

както и с контрола, който 

упражнява Община Мъглиж 

върху реставрирането на 

съществуващата  Минерална 

баня и прилежащия бански 

комплекс в с. Ягода.

Изх. № 13#1 от 19.08.2020 г. -  

Отговаряме, че е проведена 

обществена поръчка за избор на 

изпълнител  за възстановяване и 

основен ремонт на бански комплекс 

с. Ягода. Към настоящия момент са 

възложени  и изпълнени СМР за 

възстановяване на покривната 

конструкция на минералната баня в 

с. Ягода



14 05.08.2020 г.

Информация за:  1. Има ли 

приета програма за 

овладяване на популацията 

на безстопанствените 

животни на територията на  

общината. 2. Има ли 

регистриран приют за 

безстопанствени животни. Ако 

не, има ли договори с други 

общини за ползване на 

приют. 3. Има ли сключени 

договори с ветеринарни 

лекари за извършване на 

ветеринаромедицинските 

интервенции на 

безстопанствените животни.

Изх. № 14#1 от 14.08.2020 г. до 

Сдружение "Съдействие и подкрепа 

за информирано общество"- 

Отговаряме на поставените 

въпроси: Има приета Програма за 

за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на 

територията на Община Мъглиж, 

няма регистриран приют за кучета, 

няма договор с ветеринарен лекар, 

не е извършвано преброяване на 

безстопанствените кучета за 

периода 2015 -2020 г., няма 

обработени безстопанствени 

котки,през 2017 г. общината е 

сключила договор с фирма, която е 

извършила дейностите по 

залавянето и транспортирането на 

безстопанствените животни, 

общината не води регистър на 

обработените кучета, 

осъществявани  са информационно-

разяснителни кампании на 

населението, свързани с 

овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета.



15 04.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2020 г.

Изх. № 15#1 от 18.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2020 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.

16 08.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2019 г.

Изх. № 16#2 от 21.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2019 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.

16#1 08.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2015 г.

Изх. № 16#3 от 21.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2015 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.



17 08.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2018 г.

Изх. № 17#1 от 21.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2018 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.

18 08.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2017 г.

Изх. № 18#1 от 21.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2017 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.

19 08.09.2020 г.

Препращат заявление за 

достъп до обществена 

информация за предоставяне 

на протоколите от Комисиите 

съгласно Закона за народните 

читалища за разпределение 

на финансовите средства от 

субсидията на читалищата за 

2016 г.

Изх. № 19#1 от 21.09.2020 г. - 

Изпращаме сканиран оригинал на 

Протокол на комисията по чл.23, 

ал.1 от ЗНЧ за разпределение на 

финансовите средства от 

субсидията за читалищата за 2016 

г. Предоставя се достъп за преглед 

на протоколите в оригинал.



20 18.09.2020 г.

Да се представят копия на 

сключените през 2017-2019 г. 

нетрудови договори за 

предоставяне на услуги на 

обща стойност над 1000 лв., с 

изключение на тези по реда 

на ЗОП. Копия на 

документите, установяващи 

размера на заплатените от 

общината възнаграждения по 

договороте. Конкретните 

причини за сключване на тези 

договори. Сключвани ли  са 

договори за амонаментно 

правно обслужване  с 

адвокати и адвокатски 

дружества  през периода 2016 

-2019 г.. Каква е била цената 

на месечния 

абонамент.Осъществявано ли 

е процесуално 

представителство за периода 

2016 -2019 г. по граждански и 

административни дела от 

адвокати и  адвокатски 

дружества.

Изх. № 20#1 от 25.09.2020 г., 

Отговор: През периода 2017 г. -

2019г. Са сключвани различни 

договори, но единствено 

консултански с "КОНСУЛТ СС" 

ЕООД. Уведомяваме за 

възнаграждението. Сключвани са 

граждански договори с различен 

предмет. Община Мъглиж е страна 

по договор за абонаментно правно 

обслужване. Процесуално 

представителство е осъществяване 

по административни и граждански 

дела в съдилищата на територията 

на Р България. Заплащани са 

адвокатски възнаграждания за 

процесуално представителство по 

граждански и административни 

дела, посочен е размера.



21 14.10.2020 г.

Във връзка със заявление за 

достъп до обществена 

информация от Искра 

Михайлова - общ. съветник  

от ОбС Стара Загора да 

предоставим информация  

дали община Мъглиж е 

кандидатствала по мярка 8, 

подмярка 8.1 "Залесяване и 

поддръжка".

Изх. № 21#1 от 14.10.2020 г. - 

Уведомяваме, че Община Мъглиж 

не е кандидатствала по Подмярка 

8.1 "Залесяване и поддръжка" на 

посочената програма.

22 18.11.2020 г.

Достъп до: Строителни книжа 

и документи за строеж: 

Изграждане на ул. 

"Преображение" с. Дъбово, 

ул. "Гео Милев" гр. Мъглиж, 

ул. "Ал. Батенберг" гр. 

Мъглиж, ул. "Поп Харитон" гр. 

Мъглиж, ул. "Първи май" гр. 

Мъглиж

изх. №22#1. Подаденото

заявление не съдържа

законоизискуемите реквизити. 2.

Исканата информация по реда на

ЗДОИ е публично достъпна на

официалната интернет-страница

на Общинска админитрация

Мъглиж. Следва да се

прецизират исканията съобразно

действащото законодателство. 



23 15.12.2020 г.

Да се представи информация 

за ситуацията в социалните 

институции и услуги в 

общината, свързана с 

регистрирани случаи на 

заразени, оздравели и 

починали  с COVID - 19  в 

специализираните  

институции и в социалните 

услуги в общността за деца и 

възрастни на територията на 

общината /персонал и 

потребители/.

Изх. № 23#1. На територията на

община Мъглиж няма

специализирани институции и

резидентни социални услуги за

деца и/ или възрастни. 






