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                                                                                                                                         УТВЪРДИЛ: /П/ 

                                                                                                                                         Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 

                                                                                                                                         Кмет на Община Мъглиж 

                                                                                                                                        Със Заповед № РД-09-11 / 14.01.2022 г. 

 

Цели на администрацията за 2022 г. 
 

Наименование на администрацията: 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

           

              Настоящият документ е разработен в изпълнение на чл. 33а от Закона за администрацията, като целите на 

Община Мъглиж за 2022 г. са формулирани в изпълнение на стратегическите цели и произтичат от следните 

стратегически документи: 

- Програми на правителството; 

- Стратегическите документи, които изпълнява Община Мъглиж; 

- План за интегрирано развитие на Община Мъглиж за периода 2021 – 2027 г.; 

- Програма за управление на Община Мъглиж 2021 – 2023 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели  

за 2022 г. 

Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок- 

месец 

през 

2022 г. 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

Индикатор 

за целево 

състояние 

1.  Приемане на 

балансиран 

бюджет за 2022 

и създаване 

условията за 

неговото 

изпълнение 

Приемане на 

балансиран 

бюджет за 2022 г. 

Годишен 

бюджет за 2022 

– приет с 

решение на 

Общински съвет 

Приемане ясни 

приоритети, 

антикризисни мерки, 

актуализация на 

вътрешно 

нормативната уредба, 

осигуряване на 

прозрачност 

След 

приемане 

на ЗДБРБ 

за 2022 г. 

Финансово 

обезпечаване 

функциите на 

местната 

администра-

ция 

Месечен и 

тримесечен 

отчет за 

изпълнение 

на бюджета 

Приет 

бюджет 

2022 г. 

2. Гарантиране 

на финансова 

Ефективно и 

ефикасно 

Приетият от 

общински съвет 

Извършване на 

разходи в бюджетните 

Постоянен Формиране 

на бюджетен 

Текущи 

отчети 

100 % 

изпълне-
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стабилност на 

Община 

Мъглиж 

 

разходване 

общинските 

средства 

бюджет за 2022 дейности при спазване 

на СФУК и Закона за 

публичните финанси 

излишък и 

недопускане 

на бюджетен 

дефицит 

ние на 

собствени-

те приходи 

по бюджет 

2022 г. 

3. Повишаване 

събираемостта 

на просрочени 

вземания 

Повишена 

събираемост 

на текущи 

просрочени 

вземания 

План  на 

дирекция 

 „ АОБФ” 

Съставяне, връчване и 

изпълнение на Актове 

за 

установяване на 

задължения, събиране 

на задължения по реда 

на ГПК 

Постоянен Събиране на 

всички 

просрочени 

вземания 

104 525 лв. 

просрочени 

вземания 

към края на 

2021 г. 

0 лв. 

просрочени 

вземания 

 - Запазване на 

бюджетната 

устойчивост чрез 

провеждане на 

разумна 

финансова 

политика и 

ефективно 

управление 

ресурсите 

 

 

СФУК - При изпълнението на 

бюджета да се 

поощряват звена и 

дейности, които са 

постигнали добри 

резултати по 

отношение 

показателите на 

бюджета и са 

разходвали 

целесъобразно и 

законосъобразно 

предоставените им 

средства;  

- Повишаване на 

финансовата 

дисциплина в 

общинска 

администрация и 

ВРБК чрез 

осъществяване на 

текущ контрол на 

ежемесечна база, 

включително на 

 Намаляване 

на разходите, 

основано на 

ефективен 

контрол и 

анализ на 

тенденции-те 

и 

възможностит

е за тяхното 

оптимизи-

ране 

Отчетени 

разходи през 

предходни-

те три 

години 

Запазване 

на нивата 

на 

разходите 

за издръжка 
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предоставяните от 

ВРБК отчети и анализ 

на тенденциите в 

приходната и разходна 

част на бюджетите. 

- Оптимизация на 

разходите с цел 

намаляване на 

текущите разходи за 

издръжка и даване на 

приоритет на 

инвестиции, водещи 

до намаляване на 

разходите. 

 - Стриктно 

проследяване на 

съответствието 

между 

планираните в 

Бюджета и 

реализираните 

разходи, с цел 

недопускане 

преразход по 

бюджета на 

Община Мъглиж 

за 2022 година 

СФУК, Наредба 

за условията и 

реда за 

съставяне на 

бюджетната 

прогноза за 

местните 

дейности за 

следващите три 

години, за 

съставяне, 

приемане, 

изпълнение и 

отчитане на 

бюджета на 

Община 

Мъглиж. 

- Текущо проследяване 

на разходите по 

функции, групи и 

дейности по бюджета 

на община Мъглиж;  

- При пораждане на 

тенденция за 

преразход те следва да 

бъдат анализирани и 

на база данните от 

анализа да бъдат 

предприети мерки за 

намаляване на 

разходите или промяна 

на бюджета, с цел 

осигуряване на 

допълнителен 

бюджетен кредит. 

 Постигане на 

балансира-но 

изпълнение 

на бюджета 

на община 

Мъглиж за 

2022 година и 

недопускане 

на дефицит 

Стойност на 

разходите по 

Бюджета на 

община 

Мъглиж за 

2022 година 

Стойност 

на 

разходите 

по ГФО на 

община 

Мъглиж за 

2022 година 

4. Реконст-

рукция и 

рехабили- 

Рехабилитация и 

реконструкция на 

общинска пътна 

План за 

интегрирано 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

общинска пътна мрежа 

 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

Необходимо

ст от  

реконструк-

Рехабили- 

иран/ 

реконст-
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тация на 

общинска 

пътна мрежа. 

мрежа в община 

Мъглиж - ПЪТ 

SZR 1068   

развитие на 

Община 

Мъглиж за 

периода 2021 – 

2027 г. 

 

ДФЗ 

в община Мъглиж” - 

ПЪТ SZR 1068 / I-5, 

Тулово-Змейово / - 

Граница общ. 

(Мъглиж-Казанлък) - 

Ръжена - Кънчево - 

Розово - Бузовград - 

Горно Черковище; 

ПЪТ SZR 1081 / I-5 / 

Тулово - Мъглиж - 

Селце; ПЪТ SZR 1082 

/ SZR 1081/ Тулово - 

Юлиево - / III-5007 /; 

ПЪТ SZR 1083 / SZR 

1082, Тулово - Юлиево 

/ - Дъбово - / I-6 /; ПЪТ 

SZR 3084 / III-5007, 

Ягода-Зимница / 

Шаново - граница 

общ.( Мъглиж - Стара 

Загора) - Люляк / SZR 

2171 /; ПЪТ SZR 1023 / 

ІІ - 55 / Паничерево - 

Граница общ. ( 

Гурково - Николаево ) 

- Едрево - Елхово - 

Граница общ. ( 

Николаево - Мъглиж ) 

- / ІІІ - 5007 /.ПЪТ SRZ 

3085 / ІІІ - 5007 / 

Ветрен – Сливито с 

обща дължина на 

пътните участъци 

14 545 м.  

 

финансиране 

 

ция и 

рехабилита-

ция на 

общинска 

пътна мрежа 

руиран -  

общински 

път SZR – 

1068. 

5. Реконстру-

кция и 

рехабили- 

тация на 

Основен ремонт 

на улици и 

тротоари в  

с. Ветрен, 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

 Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици и тротоари в 

Община Мъглиж, 

М. 12 Финансирана 

дейност от 

местни 

приходи 

Текущо 

състояние на 

обектите. 

Спешна 

Отремон-

тирани 

улици и 

тротоари 
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улична мрежа в 

регулация 

с. Зимница, 

с. Ягода, с Дъбово 

и с. Тулово 

за периода 2021 

– 2027 г. 

 

План на  

дирекция 

„ ИУТ” 

 

ДФЗ 

 

МИГ - Мъглиж 

Област Стара Загора с 

приблизителна обща 

дължина 3 072 м - с. 

Ветрен улица 

„Люлин“ от ОТ 93 до 

ОТ 105 с 

приблизителна 

дължина 170 м; с. 

Зимница улица от ОТ 

50 до ОТ 32 с 

приблизителна 

дължина 181 м и 

улица  от ОТ 26 до ОТ 

9 с приблизителна 

дължина 150 м; с. 

Шаново улица от ОТ 

65 до  края на улицата 

с приблизителна 

дължина 350 м; с. 

Ягода улица „Тунджа“ 

от ОТ 223 до ОТ 273 с 

приблизителна 

дължина 195 м; с. 

Тулово улица 

„Победа“ от ОТ 21до 

ОТ 2 с приблизителна 

дължина 187 м, улица  

„Радост“ от ОТ 20 до 

ОТ 3 с приблизителна 

дължина 182 м, улица 

„Рила“ от ОТ 19 до ОТ 

4 с приблизителна 

дължина 164 м и 

улица  „Светлина“ от 

ОТ 17 до ОТ 5 с 

приблизителна 

дължина 165 м. 

 „Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици и тротоари в 

 

ДФЗ 

 

МИГ - 

Мъглиж 

необходи-

мост от 

ремонт. 

в с. Ветрен, 

с. Зимница, 

с. Ягода, с. 

Дъбово и с. 

Тулово. 
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Община Мъглиж, 

Област Стара Загора, 

Подобект 3: с. Дъбово, 

Участък: Улица 

„Девети септември“ от 

ОТ6 до ОТ221 - ляво 

платно с 

приблизителна 

дължина 610 м.“ 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул. “Тинтява” между 

о.т. 108 – о.т. 168, 

с.Тулово, община 

Мъглиж“ 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул. “Бояна” между о.т. 

113 – о.т. 110 – о.т. 99, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул. “Бояна” между о.т. 

113 – о.т. 110 – о.т. 99, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул."Дружба " между 

о.т 164 - о.т. 168, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул."Звезда" между о.т 
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29 - о.т. 39 - о.т.94, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул."Отдих" между о.т 

164 - о.т. 122 - о.т. 123 

- о.т. 123+90,65, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

 „Основен ремонт 

и рехабилитация на 

ул. “Роза” между о.т. 

134 – о.т. 126 – о.т. 98, 

с.Тулово, община 

Мъглиж” 

6. Подобрява-

не на обра- 

зователната 

инфра- 

структура 

 

Пристройка към 

детска градина 

„КАМБАНКА” гр. 

Мъглиж 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г. 

 

План на  

дирекция 

„ ИУТ”  

 

МО 

Пристройка към детска 

градина „КАМБАНКА” 

в поземлен имот с 

идентификатор 

49494.701.894, в УПИ 

ХХVIII – 894, кв.65 

гр.Мъглиж”  

М. 03 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

МО 

 

1 бр. внесен 

проект 

 1 бр. 

одобрен и 

изпълнен 

проект 

 

7. Подобря- 

ване 

културната 

инфра- 

структура 

Възстановяване на 

сгради от 

културно и 

историческо 

значение.  

 

Съхранение и 

доразвиване на 

културните 

мероприятия, 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г.  

 „Културен 

календар за 2022 

г.” 

 "Възстановяване и 

основен ремонт на 

съществуваща сграда 

"Бански комплекс", 

УПИ II, кв. 2, с.Ягода, 

общ.Мъглиж”  

 

„Културен календар за 

2022 г.” 

М. 04 Финансиране 

с дългосрочен 

кредит към 

Фонд ФЛАГ 

Държавна 

целева 

субсидия 

Заявено 

финансира-

не 

 

Предложен 

Културен 

календар. 

Одобрено 

финансира-

не 

 

Приет 

Културен 

календар. 
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превърнали се в 

емблема на 

Община Мъглиж  

8. Подобря- 

ване парковото 

пространство в 

населените 

места в 

Община 

Мъглиж. 

Рехабилитация и 

ремонт на части 

от паркове и/или 

на съществуващи 

такива. 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г.  

ПУДООС 

ДФЗ 

МИГ - Мъглиж 

 Рехабилитация на 

част от парк, находящ 

се в УПИ – IIIq кв.2 по 

плана на с.Ягода, 

община Мъглиж с 

оформяне на площ за 

разполагане на 

преместваеми  обекти 

по чл.56 от ЗУТ и две 

игрища за мини 

футбол” 

 

 „Ремонт на 

съществуващ парк, 

находящ се в УПИ-I, 

кв.42, по плана на гр. 

Мъглиж, община 

Мъглиж” 

 

 „Ремонт на 

съществуващ парк, 

находящ се в УПИ-V, 

кв.370, по плана на гр. 

Мъглиж, община 

Мъглиж” 

М. 05 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

ПУДООС 

ДФЗ 

МИГ - 

Мъглиж 

3 бр. 

внесени 

проекти 

3 бр. 

одобрени и 

изпълнени 

проекти 

9. Опазване на 

околната среда 

Инвестиране във 

пречиствателна 

станция за  

отпадъчни води, 

вътрешна 

канализационна и 

водопроводна 

мрежа 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г. 

 

Програма за 

управление и 

развитие на 

община Мъглиж 

   

 „Изграждане и 

реконструкция на ВиК 

мрежи и ПСОВ 

гр.Мъглиж, община 

Мъглиж” - подобект: 

”Изграждане на ПСОВ 

с довеждаща 

инфраструктура 

гр.Мъглиж, община 

Мъглиж” 

 

 „Реконструкция 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

 

ПУДООС 

 

МРРБ 

3 бр. 

внесени 

проекти 

3 бр. 

одобрени 

проекти 
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План на 

дирекция  

« ИУТ» 

 

ПУДООС 

 

МРРБ 

на уличен водопровод 

в с.Ягода, Община 

Мъглиж - втория етап  

– Реконструкция на 

второстепенни 

клонове 1; 3; 4; 4.1; 5; 

6; 7; 8; 9; 9.1; 10; 11; 

12; 13; 14.А; 14.М; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 36 и 

37" 

 

 "Реконструкция 

на уличен водопровод 

в с. Ягода, Община 

Мъглиж-  III етап – 

Реконструкция на 

второстепенни 

клонове 2; 15; 22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28; 29; 

30.А; 30.М; 31; 32.А; 

32.М; 33; 34; 35; 38.А; 

38.М; 39; 40 и 41» 

10. За чиста 

околна среда 

Закупуване на 

контейнери за  

строителни 

отпадъци. 

 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г. 

 

План на 

дирекция 

«УРХДЕОС» 

 

 Проект към 

ПУДООС: 

«Закупуване на 

контейнери за битови 

и строителни отпадъци 

с цел подобряване на 

системата за 

управление на 

отпадъците и 

качеството на живот в 

населените места в 

Община Мъглиж.» 

М.12 Одобрени и 

реализирани  

проекти за 

финансиране. 

 

Безлихвен 

заем от 

ПУДООС 

към МОСВ. 

1 бр. внесен 

проект 

1 бр. 

одобрен и 

изпълнен 

проект 

11. Активно 

участие по 

различни 

европейски 

програми и 

 различни 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

към ДФЗ, 

Норвежки 

механизъм и др. 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г. 

Подобряване на 

инфраструктура и 

жизнен стандарт на 

населението 

М. 12 Одобрени и 

реализирани 

проекти за 

финансиране 

8 бр. 

внесени 

проекти 

8 бр. 

одобрени 

проекти 
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национални и 

донорски 

програми. 

 

План на 

дирекция  

« ИУТ» и план 

на дирекция 

«УРХДЕОС» 

12. Социално 

осигуряване и 

грижи 

Развитие работата 

на дневен център 

за възрастни хора и 

Механизъм лична 

помош, социалните 

услуги 

„ Домашен 

социален 

патронаж” и 

„Асистентска 

подкрепа“ и 

проекти: „Приеми 

ме 2015“ и 

„Патронажна 

грижа + в община 

Мъглиж“ 

План за 

интегрирано 

развитие на 

Община Мъглиж 

за периода 2021 

– 2027 г. 

 

ГОДИШЕН 

ПЛАН 

на дейностите 

по изпълнение 

на Общинска 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в община 

Мъглиж -                          

планов период 

2022 година 

 

Механизъм 

Лична Помощ 

 

Социална услуга 

«Асистентска 

подкрепа» 

 

Проект: 

«Приеми ме 

2015» 

 

Проект: 

«Патронажна 

 Развитие в работата 

на:  

- Домашен социален 

патронаж; 

- Дневен център за 

възрастни хора в 

пенсионна възраст 

„Зорница”, град 

Мъглиж; 

 

- Пенсионерски 

клубове; 

-  

- Приемна грижа; 

 

- Изпълнение на 

механизма „Лична 

помощ“; 

 

- Предоставяне на 

социална услуга 

„Асистентска 

подкрепа“; 

 

- Мерки за закрила 

съгласно Координа- 

ционния  механизъм за 

въздействие при 

работа в случаи на 

деца, жертви на 

насилие или в риск от 

насилие и при 

кризисна интервенция; 

 

Постоянен Повишаване 

качеството на 

социалните 

услуги 

предоставяни 

от общината. 

Качествени 

социални 

услуги 

Удовлет- 

вореност на 

потреби- 

телите 
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грижа + в 

община 

Мъглиж» 

 

- Дейности, заложени 

в Общинската 

програма за закрила 

на детето ; 

 

- Подкрепа на деца и 

възрастни с 

увреждания; 

 

- Предоставяне на 

интегрирани 

социално-здравни 

услуги за лица в 

увреждания и лица в 

риск във връзка с 

преодоляването на 

последиците и риска 

от Covid-19. 

13.  Анализ и 

повишаване 

качеството на 

адм. 

обслужване в 

адм. център и 

по населени 

места 

Проверки по 

населени 

места,относно адм. 

обслужване  

АПК 

Закон за 

администрация-

та 

Наредба за 

административн

ото обслужване, 

ЗГР и др. 

Повишаване 

качеството на 

обслужването в 

населени места. 

Постоянен Правилно и 

коректно 

издаване на 

документи по 

гражданско 

състояние, 

работа с 

деловодна 

система, 

работа с 

Актопис, 

прилагане на 

КАО. 

Работа с 

АИС,ЛБД 

НБД, 

„Актопис“,  

Спестяване 

на време на 

ползвате-

лите на 

услуги в 

населени 

места. 

Контрол 

върху 

работата в 

кметствата. 

Да не се 

изискват 

документи, 

налични в 

кметствата. 

 

По три броя 

проверки 

във всяко 

населено 

място за 

2022 г., с 

доклади до 

ръковод-

ството. 
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14. Подобрява-

не ефективно-

стта в работата 

на общ. адми- 

нистрация. 

Подобряване 

работата на общ. 

администрация. 

 

Закон за 

администрация-

та, АПК, 

Наредба за 

административн

ото обслужване. 

Вътрешни 

правила за 

администрати-

вно обслужване. 

Въвеждане на 

Електронни лични 

регистрационни 

картони на починали 

жители  на общината. 

Закупуване на нова 

техника за служба 

«ГРАО» и кметствата. 

 

М.12 Правилно и 

коректно 

въвеждане в 

НБД 

„Население“ 

на ЛРК, както 

в кметствата, 

така и в  

гр. Мъглиж. 

Сверяване 

на ЕЛРК на 

починали 

жители на 

града. 

100 % 

използ-

ваемост на 

ЕЛРК на 

територия-

та на  

страната 

при 

издаване на 

удостове-

рения по 

граждан-

ско 

състояние. 

  Министерство 

на иновациите и 

растежа 

 

Национален 

план за 

възстановяване и 

устойчивост. 

Създаване на 

електронна база от 

документи, която да 

дава възможност за 

тяхното изборно 

търсене по 

предварително 

зададени филтри 

(параметри) 

 

Поддържане 

актуалността на 

данните 

М.12 Регистрова 

реформа и 

цифровиза-

ция.  

 

 

Дигитали-

зиране на 

поддържа-

ни от 

общините 

регистри 

/документи 

/бази данни 

Дигитализа

цията на: 

- Актовете 

за 

гражданско 

състояние,; 

- Личните 

регистраци-

онни 

картони 

(ЛРК) и 

семейните 

регистри 

(СР); 

- Емлячни-

те 

регистри; 

- Техниче-

ските 

архиви 

към 

общините. 

 


