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 I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
 

1. Географско положение 
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 км2/.  

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.  

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 гари  с.Тулово и с.Дъбово, 
които имат важни разпределителни функции за железопътната мрежа на страната. 
 
 

2. Кметства и населени места 
Община Мъглиж се формира на базата на селищна мрежа, състояща се от 15 

населени места. Град Мъглиж е административен център.  
В административната структура на общината се включват 6 кметства, управлявани 

от пряко избрани от населението кметове на местни избори през 2011 г. Три от 
населените места се управляват от кметски наместници,а останалите 5 населени места 
административно се обслужват от най-близкия административен център. 

Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително равномерно изградена на цялата 
й територия. 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 е под  10 км, а средна 
отдалеченост между тях е около 5 км. Транспортната достъпност до всяко е под 30 
минути, с единични изключения дължащи се на лошото състояние на наличната пътна 
мрежа. 

Населението на Община Мъглиж към 03.02.2012 г. е 12 339. Средната гъстота 
варира от населени места без постоянно население, каквито са селата Бънзарето и 
Държавен, до административния център – град Мъглиж, с население 3557 души. 

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 болшинството от тях се 
намират в една сравнително чиста екологична среда – в планински райони и в 
непосредствена близост до големи горски масиви. 

Във всички населени места, в които има квартали с концентрирани големи групи 
ромско население,  строителството е незаконно и те са вън от регулация. Липсва 
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основна инфраструктура и търсенето на решение за подобряване условията на живот в 
тези квартали може да започне само след градоустройствено решаване на въпроса. 

3. Релеф 
Характерът на релефа - преобладаващо планински, предполага повече от 

половината от територията на общината да бъде горски територии. Южните склонове 
на Стара планина /Тревненска планина/, намиращи се в землището на община Мъглиж, 
са заети от широколистна растителност. Ниският пояс /до 700-800м./ е зает от дъбови 
гори, а над 800 м. надморска височина е поясът, зает от букови гори.  
 

4. Климат 
Климатът е преходно континентален и  континентален. Разположена от южната 

страна на Стара планина, територията на община Мъглиж е запазена от силното 
влияние на северните въздушни маси и благоприятства развитието на селското 
стопанство. 

 
5. Защитени територии и обекти 
Зони попадащи в Натура 2000: 
– цялото поречие на р. Тунджа;  
– защитени местности –  Ветренска кория, Мъглижка клисура, Туловска кория;  
- природни забележителности – Винишки камък, водопад „Големият скок” и 

„Малкия скок” , по течението на Мъглижка река в близост до Мъглижкия манастир,  
„Чепелев камък” и „ Топлата дупка”. 

 
6. Подземни природни богатства 
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, обаче, се намират големи количества и разнообразни инертни материали. 
Организираният дълбочинен промишлен добив на пясък и чакъл, обаче, превръща 
образувалите се пресевни в заплаха за околната среда като предизвиква свлачища, 
застрашаващи и съседните населени места (Шаново, Юлиево), предизвиква спадане на 
подпочвените води в района и пресъхване на кладенците (с. Шаново), водата от които 
се използва за напояване. Ето защо общинска администрация следва да обърне особено 
внимание на екологичните проблеми, пораждани от експлоатацията на находищата и да 
търси решение на проблема, колкото и сложно да е то. 

 
7. Компоненти на околната среда. 
7.1.Атмосферен въздух – състояние на атмосферния въздух и източници на 

замърсяване: 
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. 
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Замърсяването на въздуха е предимно от битов характер. Основният начин за 
отопляване на населението през зимния период е чрез твърдо гориво /дърва, въглища и 
др./. това определя и по-високите концентрации на сажди във въздуха. 

 
Няма констатирани екстремни ситуации или други данни за замърсяване на 

приземния атмосферен слой. 
7.2. Води 
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 река 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 водостнабдяването 
на град Стара Загора. Около селата Ягода и Шаново се намират и пресевни, образувани 
при добива на инертни материали.  

Топлите минерални извори в с. Ягода са едно водно богатство, което правилно 
стопанисвано и използвано, може да допринесе много за развитие на балнеоложкия 
туризъм в общината.  

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. 

За устойчивото използване и управление на водните ресурси в общината е 
необходимо да се извършва контрол върху потреблението на води и източниците на 
тяхното замърсяване. При новите икономически условия и изисквания от страна на ЕС, 
това управление на национално и регионално ниво изисква много средства и хора със 
съответната квалификация. 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.  

Водоснабдяване и канализация 
Обслужването на територията на община Мъглиж по водоснабдяването и отвеждане 

на отпадните води се осъществява от “ВиК” ЕООД – 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, обаче, представлява липсата на канализация във всички селища 
на общината. Изградеността на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за 
преработка на отпадните води са един от определящите качествата на жизнената среда 
в населените места фактори. 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 канализащия с ограничен обхват. Ето защо е наложително това да 
бъде приоритет в развитието на общинската инфраструктура през следващия планов 
период. 
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8. Източници на замърсяване: 
Дифузен източник на замърсяване на повърхностните и подпочвени води са 

нелегалните сметища, особено в деретата на реките, фекалните води от 
животновъдните обекти, както и използваните в земеделието торове и препарати за 
растителна защита.  

Опазването на повърхностните и подпочвените води от замърсяване изисква 
прилагането на следните мерки: 
- почистване на речните дерета от отпадъци и недопускане на повторното им 

замърсяване; 
- правилно съхранение и оползотворяване на органичните отпадъци от селското 

стопанство и домакинствата; 
- правилно съхранение и транспортиране на различните торове и препарати в 

растениевъдството; 
- изграждане на канализационната система в населените места в община Мъглиж 

и пречистване на отпадъчните води. 
9. Отпадъци 
9.1.Видове отпадъци: 
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. 

Морфологичният състав на отпадъците за страната (по данни от МОСВ ) е 
следният: 
 Примерен морфологичен състав на ТБО / посочен в книгата “ Третиране на 
ТБО” от инж. Иван Тотев / за селище до 50 000 жители е както следва: 
 
 
 
 
 
 
№ Компонент количества, 

тегловни % 
количества за 
гр. Мъглиж, % 

1. Метали            2.8            3.0 
2. Стъкло            3.3          18.0 
3. Керамични и други строителни 

материали 
 
           1.7 

 
         10.0 

4. Пластмаси            2.5          10.0 
5. Текстил            3.0            1.0 
6. Кожа, гума            1.4            1.0 
7. Хартия          14.0          10.0 
8. Кости            1.6             - 
9. Дърво            1.3             - 
10. Кухненски отпадъци          46.5          20.0 
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11. Недиференцируеми          21.9             - 
12. Други отпадъци             -          27.0 
   

 
9.2.Дейности  по събиране и третиране 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. 
 

9.2.1. Методи на обезвреждане: 
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. 

Управлението на отпадъците на територията на общината се извършва по 
известните и масово използвани в страната практики, което определя и наличието на 
съпътстващите проблеми. 

В национален мащаб тенденцията е преминаване към регионални съоръжения за 
обезвреждане, закриване или реконструкция на старите депа и сметища, прилагане на 
разделно събиране и закупуване на нова техника.  

 
9.2.2. Мерки за подобряване на системата за събиране и обезвреждане на 

отпадъците: 
• Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 
• Подобряване на организацията по разделяне, събиране, временно съхранение и 

транспортиране на отпадъците. 
• Въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и домашно 

компостиране с компостери. Това ще помогне за създаването и на съответната 
култура сред населението. 

• Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 
 
 
 
10. Почви и нарушени терени. 
 
Почвите на територията на общината са предимно канелени и кафяви горски почви. 

Почвените условия в Казанлъшкото поле благоприятстват широкото разпространение 
на трайните насаждения и фуражните култури, а по планинските склонове - развитието 
на  широколистни и елови гори. 
Неконтролираното използване на пестицидите води до нарушаване на екологичното 
равновесие в почвата, която се явява като акумулатор. 
Тъй като основния поминък на населението на общината е земеделието се наблюдава 
масово изгаряне на стърнищата след прибиране на реколтата, което от своя страна води 
до нарушаване на повърхностния слой на почвата. 

На територията на общината няма направено подробно изследване върху 
състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. Основен 
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източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното изхвърляне на 
различни отпадъци – битови, селскостопански, строителни.  
Проблем представляват и свлачищните процеси, които могат да бъдат овладени трайно 
чрез механично укрепване и залесяване на местата, където е възможно – при 
подходящи почвени условия и наклон на терена. 
 

11. Защитени територии и биоразнообразие. 
Горските ресурси на територията на общината се стопанисват от Държавно горско 

стопанство  гр. Мъглиж. Забелязва се тенденция към постепенното намаляване на 
горския фонд. Тези промени, макар и не в критични размери, изискват сериозно 
внимание от страна на местната управа. Това би било условие за запазване на 
екологичното равновесие и възможност за развитие на дърводобива и туризма в 
общината.  

 Причина за намаляване на горските ресурси е нерегламентираната сеч, извършвана 
безконтролно. 

 
12. 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 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 
наднорменно излъчване на шум. 
13. Зелени площи 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 болшинството от тях се 
намират в една сравнително чиста екологична среда – в планински райони и в 
непосредствена близост до големи горски масиви..  
14. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения. 

На територията на община Мъглиж до момента не са установени наднормени 
стойности на йонизиращи лъчения, както и няма източници на радиационно 
замърсяване. Ежедневно се докладва радиационната обстановка и измерената радиация, 
като се води дневник за регистрираните данни. 
 
15. Управление. 

В общината дейностите по опазване на околната среда   се организират   от 
дирекция  „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и евроинтеграция”. Експерта 
по екология в Общинска администрация отговаря за всички дейности касаещи 
екологичното равновесие, контролира дейностите по управление на отпадъците. 
Общински съвет гр. Мъглиж е избрал постоянна комисия по земеделие, горско 
стопанство и екология, състояща се от 5 члена. Комисията има за задача да проучва 
потребностите на населението в областта и да правят предложения за решаване на 
проблемите, да осъществява контрол за изпълнени на решенията на ОбС и да го 
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подпомага при подготовката им. Във връзка с опазване на околната среда е издадена 
общинска наредба – Наредба за управление на отпадъците и поддържане на 
чистотата на територията на община Мъглиж. Съвсем скоро тя ще бъде отменена и 
ще се въведе в действие нова, изготвена на база новия Закон за управление на 
отпадъците. 

Въпреки, че в Община Мъглиж се работи по проблемите свързани с околната 
среда, съществува недостиг на средства, които да обезпечат тази дейност, както и 
липсват достатъчно и достоверни данни за състоянието на околната среда – на 
територията на общината няма мониторингови станции (за въздух, почви, води, 
радиоактивни лъчения и шум). 

Проблемите с управлението на дейностите свързани с отпадъците се отразяват 
най-бързо и пряко върху облика на общината и здравето на хората и закономерно те 
ангажират повече средства и квалифицирани служители. Проблемите  свързани с 
управлението на отпадъците в частност и с опазването на околната среда като цяло 
са на първо място финансови, на второ място организационни и на трето място са 
свързани с ниската екологична култура на населението. 
Процесът  на промяна и преход към една система, съответстваща на изискванията на 
ЕС, налага приемането на съответните принципи от населението и от всички 
участници в процеса на опазването и устойчиво управление на околната среда. 
Промените  в управлението винаги водят до противопоставяне на различни 
обществени групи. Това  противопоставяне и негативното обществено мнение може 
да се окаже съществена пречка за прилагането на съвременните практики по 
защитата на околната среда. Поради  това трябва да се отделя по-голямо внимание 
на фактора „връзка с обществеността” и да се организират кампании за информиране 
на обществеността. Дейностите свързани с екологичното равновесие на територията 
на Общината също се отразяват и на сайта на общината. 
16. Икономически 
16.1. Местна икономика 
Анализът и оценката на общинската икономика показват сериозни проблеми в 

развитието на стопанската дейност. Налице е сериозно изоставане в темповете на 
развитие  на общината както съотнесено с предходните години, така и в сравнение с 
останалите общини от региона и страната. Въпреки, че се наблюдава известно 
повишение на икономическата активност в сравнение с предходните три години, 
общото незадоволително състояние на местната икономика се запазва.  

Икономическата характеристика на община Мъглиж е подготвена на базата на 
анализа и оценката на различни показатели, определящи степента на развитие на 
местната икономика като приходи от стопанска дейност, дълготрайните материални 
активи (ДМА), зает персонал и др. 

Стопанските субекти в общината се включват в категорията малки и средни 
предприятия като 94,3 % от всички са микрофирми със персонал под 10 човека. Сред 
тях има семейни фирми, в които собствениците се самонаемат или наемат члетнове на 
семейството.  

 
16.2. Промишленост 
Независимо от първенството по отношение на ДМА, община Мъглиж е с ниска 

степен на индустриализация.  
Основните промишлени предприятия на територията на общината са от сектор 

машиностроене, металообработване, дървообработване и лека промишленост. По – 
големите производствени мощностни сред тях са : 
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� Завод 4 към “Арсенал ЕАД” – 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 е бившият завод за технологично оборудване, 
приватизиран. Числеността на заетия е силно намалена; 

� 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; 

� “Силмик” ЕООД 
� “Дъбово Енерджи” 
� “Биоланд България” ЕООД 
� “Еко Енерджи 2009” 
и други. 
Въпреки незавидното състояние на промишлеността към момента, 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, за да посрещне предизвикателствата на сериозната конкуренция 
след приемането на България в ЕС. Вече е налице сериозно заявен интерес за 
изграждане на преработвателни предприятия на територията на общината.Този интерес 
следва да бъде насърчаван, за да се търси затваряне на производствения цикъл от 
селскостопанско производство до готов продукт, създаване на по-голяма добавена 
стойност и от там – по-големи приходи на предприятията от общината. 
След решение на Общинския съвет общината се включи в учредяването на Сдружение 
«Местна инициативна група Мъглиж». С Решение № 438 от 20.01.2011 г. на ОбС –гр. 
Мъглиж е одобрена  Стратегията за местно развитие на територията  на МИГ - Мъглиж, 
която се предвижда да бъде бенефициент по част от мерките, заложени в нея. 
 Предвид земеделския характер на общината полагаме грижи за рационалното 
стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд – мери, пасища, 
ниви. Като след решение на общинския съвет ги отдаваме под наем на земеделски 
производители. С Решение № 487 от 17.05.2011год. на Общински съвет - Мъглиж, във 
връзка със  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е утвърден 
годишен план за паша и са отдадени под наем на животновъди над 2000 дка. общински 
мери и пасища. Със същото решение се  определят задълженията на Общината и на 
ползвателите за поддържането на мери и пасища.  

Продължаваме политиката на общината за намиране на най-удачните и разумни 
решения, които предлагаме на ОбС за привличане на външни инвеститори, за по-добри 
условия при развитие на дейността им на територията на общината. Стремежът ни е да 
защитим максимално интересите на общината. В тази връзка оказваме съдействие на 
желаещите да развиват дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници – 
производство на ел.енергия от слънцето и вятъра. 

 
16.3. Транспортът и съобщенията  генерират 11,9% от всички приходи в 

общината и заемат трета позиция по този показател в местната икономика. Въпреки 
това, в сравнение с останалите общини от област Стара Загора те са по-слабо развити, 
независимо от благоприятното положение на териториите й и важното място на жп гара 
Тулово в железопътната мрежа на страната. 
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16.4. Търговията е един  най-силно представените сектори на местната икономика. 
В него се намират почти половината от работещите в общината фирми. Това, 
обикновено, са микрофирми, които създават малка добавена стойност. 
 

17. Инфраструктура 
17.1. Техническа инфраструктура 
Състоянието и развитието на техническата инфраструктура пряко влияе върху 

развитието на местната икономика и жизнената среда. Ето защо инфраструктурата е 
определяща по отношение на качеството на живот на хората, живеещи на територията 
на община Мъглиж  
 

 17.2. Транспортна инфраструктура  
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 (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).  

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.  

През землището на общината преминават около 23 км. от главен път І-6 и около 12 
км от първокласен път І-5. Пътищата са дву-, на места трилентови или магистрала). 
Техническото им изпълнение и сигурност като цяло отговарят на националните и 
европейски стандарти. Именно първокласната пътна мрежа играе главна роля при 
структуриране на общинската селищна мрежа. Ето защо от особено значение за 
развитие на общността в бъдеще ще е формиращата се зона на икономическа активност 
между Казанлък и Мъглиж с възможности за обслужване на преминаващия по 
първокласните пътища автомобилен и пътникопоток. 

В общинската пътна мрежа липсват пътища ІІ клас.  
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. Състоянието им, обаче, е лошо, не отговаря на 
изискванията за сигурност. По тази причина, както и поради сложния релеф, през който 
преминава пътя, създава затруднения при преминаването му, особено през зимния 
период и е потенциална заплаха за сигурността на движението по него. 

Четвъртокласната пътна мрежа включва 62 км. пътища и обслужва връзките на 
селищата с общинския център и помеду им. Тя се намира в планинската част от 
територията на общината, в най-лошо състояние и се нуждае се от сериозен ремонт, 
който ще бъде оскъпен от пресечения планинския характер на терена. Въпреки това, 
използвайки благопирятното местоположение и добре изградената основна 
транспортна инфраструктура, би могло да се възстанови нарушената в момента, но 
съществувала връзка на района със Северна България. Необходими са и ремонтни 
работи на съществуващите мостови съоръжения и изграждане на нови мостове по пътя 
между селата  Дъбово и Зимница и Тулово Ягода и Юлиево. 
17.3. Железопътна  инфраструктура  
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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. 

Железопътният транспорт на територията на община Мъглиж представлява 
потенциален ресурс за равитие на местната икономика, но за съжаление, до момента не 
се използват  възможностите му за развитие.  

Железопътните трасета са еднолинейните с изключение на участъка Тулово-
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 (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. 

18. Общински бюджет – състояние и тенденции 
Финансовата  политика на Община Мъглиж през 2011 година продължи с 

разширяване дейността на общинска администрация за осигуряване на повече средства, 
както от републиканския бюджет, местни приходи, така и от различни финансиращи 
програми. 

Определянето на конкретните размери на собствените приходи по бюджета за 
2011г. се направи като се имаше предвид тенденцията през последните години и 
настъпилите нормативни промени, а именно: 

- определяне размера на местните такси от Общинския съвет; 
- администрирането на местните данъци и такси от Общинска администрация и 

отчитайки степента на събираемост; 
- отчитайки възможностите за приходи с еднократен характер при разпореждане 

с общинска собственост. 
В резултат от икономическите и финансови условия в страната, бюджета на 

общината беше актуализиран през м. декември 2011 год. 
Общината няма задължения. Няма неразплатени сметки. Управлението на 

финансовия ресурс се извършваше в съответствие с изискванията, произтичащи от 
Закона за държавния бюджет 2011 година  и Постановлението за неговото прилагане. 
 

Преизпълнение на приходи се дължи главно на постъпилите суми от данък 
върху недвижими имоти и такса битови отпадъци след изпращане на покани за 
доброволно плащане на същите. 

Изминалата 2011 г. беше тежка бюджетна година за Община Мъглиж. 
Икономическата криза реално засегна всички сфери на обществения и стопански 
живот. Тя даде своето отражение и в изпълнението на бюджетната програма на 
Общината.  

През 2011 г. в „Местни приходи”са приети и обработени: 
- 752 бр. декларации по чл. 14 от ЗМДТ; 
- 33 бр. декларации по чл. 17 от ЗМДТ; 
- 793 бр. декларации по чл. 54 от ЗМДТ; 
- 220 бр. декларации за освобождаване от ТБО; 
- 104  бр. патентни декларации; 
- издадени са 1976 бр. удостоверения за данъчна оценка; 
- 66 удостоверения за декларирани данни; 
- 3 бр. удостоверения за данък наследство; 
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-15 бр. удостоверения за платен данък върху превозното средство; 
- 11 722 бр. покани за доброволно изпълнение; 
-234 бр. справки по заявки на задължени лица; 
Администрирането на местните данъци и такси от общинска администрация 

доведе до подобряване на  събираемостта и до установяване на реалните облози.  
През 2011 г. може да направим извода, че в Община Мъглиж се повишава 

данъчната култура и на двете страни, участници в данъчните производства – 
данъкоплатците и служителите от администрацията. 

 
19. Броят на населението като демографски показател, е определящ при оценка на 

количествените параметри на човешките ресурси на дадена общност. Той дава 
представа за населеността на общината като цяло и на включените в нея населени 
места. 

За да бъдат проследени налагащите се тенденции в развитието на човешките 
ресурси в общината, се сравняват данни от 3 базисни години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./. 

По брой население община Мъглиж попада в категорията на малките общини в 
България /от 10 000 до 30 000 жители/. През годините броят на населението се променя 
както следва:  
 

Брой на населението на община Мъглиж по години 
Години 2010 2011 2012 

Общ брой на 
населението 

12 344 
 

12 323  12 339  

 
През следващите години има известно задържане и дори леко увеличение, но то е 

твърде нестабилно. Тенденцията към намаляване на населението е толкова по-
тревожна, ако се отчете фактът, че дори наличието на значителен процент ромско 
население, при което раждаемостта е традиционно по-висока, не може да компенсира 
влиянието на действащите в обратна посока фактори. За съжаление, община Мъглиж 
следва наблюдаваната общо за страната неблагоприятна тенденция към намаляване 
броя на населението. Причините за това са комплексни. Факторите, влиящи върху този 
показател и тяхната тежест при определяне на процеса са недостатъчно изследвани 
дори на национално ниво, но един от най-важните безспорно е икономическият. 
Дълбоката кризата на местната икономика, довела до закриването на осигуряващите 
работа на населението предприятия на територията на общината, както и незавидното 
положение на селското стопанство след дългия и мъчителен период на 
преструктуриране, продължават да бъдат една от основните причини за миграцията на 
населението. Втори важен фактор е, несъмнено, големите различия в условията на 
живот с тези в намиращите се в близост големи градове. Липсата на достатъчно 
средства в общинския бюджет за образование, здравеопазване, благоустрояване на 
населените места ги задълбочава още повече и е предпоставка за обезлюдяване на 
много населени места. 

В общината са включени и голям брой селища с изключително ниска населеност - 
Държавен, Сливито, Селце, Радунци и Яворовец. 

Наблюдава се тенденция към връщане към селата  на общината, като броят на 
заселените се компенсира почти напълно от този на изселените. Най-привлекателни за 
заселване са селата Ягода (въпреки регистрирания отрицателен естествен прираст), 
Тулово, Зимница и частично град Мъглиж. Село Ягода е балнеоложки център, с 
потенциал за растеж и развитие на балнеотубизъм от национално значение. Ролята на 
Тулово като железопътен възел в националната транспортна система и близостта му до 
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общинския център (3 км) е причина за запазване броя на населението през последните 
години. 

20. Възрастовата структура на населението е определяща качеството му 
характеристика. Тя отразява реално демографските процеси в общината и определя 
състоянието на демографските показатели за продължителен период в бъдеще. Тя е и 
важен икономически индикатор за устойчивостта на броя на трудоспособното 
население в дългосрочен план.  
В Община Мъглиж се наблюдава трайна тенденция към увеличаване делът на 
населението в надтрудоспособна възраст. Това е сериозен проблем, оказващ 
съществено влияние и върху процеса на естествено възпроизводство на 
трудоспособното население през последващия период. Представлява реална заплаха за 
цялостното развитие на общината през плановия период поради намаляване на 
трудовия ресурс на общността. Този процес е заплаха и за поддържането и нормалното 
функциониране на системата на образованието и нейната инфраструктура. 
21.Социално – икономически. 

Подробен преглед и анализ на социално-икономическите и финансови фактори в 
общината е направен в Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г., от който 
се вижда, че структуроопределящите сектори на общината, обусловени от природните 
дадености и географското положение, са: 

- туризъм ; 
- селско стопанство; 
- търговия;  
- услуги; 

22. Трудова заетост 
Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение цялостното 
икономическо развитие на общността. Заетостта на населението се реализира под две 
основни форми на трудова реализация – по трудови, служебни и други правоотношения 
и чрез самонаемане при развиване на  собствен бизнес.   

Мъглиж е община, където е налице голямо етническо разнообразие с представители 
на следните етнически групи като българи, роми, турци, лингури, каракачани и др. 
Както в по-голямата част на страната, така и в нашата, ромската етническа група има 
най-сериозни интеграционни проблеми, поради висока концентрация на безработица, 
ниска образованост и незадоволително качество на живот.  

Възможностите  на общината за осигуряване на заетост са ограничени и се 
основаваха, преди всичко, на участието в национални програми за преодоляване на 
безработицата, регионални програми за трайно безработни. Участието  на кмета на 
общината и упълномощени служители в заседанията на Съвета за сътрудничество към 
Бюрото по труда спомогна за обективната преценка на потребностите при вземане на 
решенията и защита на интересите на работодателите от общината. 

 
Необходимите средства за реализиране на дейностите по опазване на околната среда 
могат да се осигурят с: 

� Прилагане  на принципа „замърсителят плаща”; 
� Създаване  на стабилни, дългосрочни пазари за получените отпадъци и 

материалите от тяхното рециклиране; 
� Създаване  на преференциални условия за финансиране на технологии за 

компостиране; 
� прилагане  на ефективни санкции на нарушителите; 
� въвеждане  на информационни системи за събиране и обработка на данни – това 

ще даде възможност ежедневно да се получава достоверна информация, да се 
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прави прогноза и да се направи оценка за адекватността на прилаганата мярка и 
нейната цена.   

 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/ 
 
На базата  на SWOT анализа могат да бъдат откроени силните и слабите страни в 
използването на съществуващите ресурси и потенциали, да се формулират 
задържащите и стимулиращите развитието фактори. 
 
Силни страни Слаби страни 

1 2 

Географско  положение  

• Изгодно природогеографско  и 
транспортно комуникационно 
местоположение 

• Недобри вътрешни връзки в общината 
между отделните населени места (трудно 
достъпни населени места). 

Природни ресурси 

• Разнообразие в поземлените 
ресурси – предпоставка за 
развитие на различни отрасли 
в селско и горско стопанство; 

• Наличие на земеделски земи с 
добри почвени и 
агробиологични 
характеристики – подходящи 
за отглеждане на трайни 
насаждения с добра 
рентабилност  

• Добра гъстота в горските 
територии с ценни дървесни 
видове – бук, дъб, бял и черен 
бор; 

• Високи качества на 
повърхностно течащите и на 
подпочвените води за целите 
на питейното и битовото 
водоснабдяване и за 
напояване. 

• Наличие на природни 
забележителности (Винишки 
камък, водопад „Големият 
скок” и „Малкия скок” , по 

• Наличие на не обработваеми земи, които са 
с възможности за развитие на екологично 
планинско земеделие и животновъдство; 

• Лошо състояние на съществуващия 
хидромелиоративен фонд; 

• Недостиг на финансови ресурси с 
инвестиционен и оборотен характер за 
изграждане на нови хидромелиоративни 
съоръжения, за закупуване на торове и 
пестициди, за резервни части за 
селскостопанската техника и др.; 

• Липса на единна стратегия и на политика за 
преструктуриране на аграрния сектор с цел 
развитие на печеливши производства 
съобразени с природните и поземлените 
ресурси на общината; 

• Наличие на нелоялна конкуренция (вкл. и от 
чужди фирми) в дърводобива и 
дървопреработването  
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течението на Мъглижка река в 
близост до Мъглижкия 
манастир,  „Чепелев камък” и 
„ Топлата дупка”.), което е 
предпоставка за развитие на 
екотуризъм. 
Човешки ресурси 

• Относително добро 
демографско развитие на 
общината  

• Ниска професионална 
квалификация на по-голямата 
част от активното население в 
сферата на промишлеността и 
социалните дейности, добър 
производствен опит на 
занимаващите се с аграрен 
бизнес. 

• Ромското население на Община Мъглиж е 
сравнително голям процент 

• Засилваща  се тенденция за увеличаване 
броя на ниско образованото и без 
квалификация население от ромската 
етническа група; 

• Нисък дял на реално заетите (наети и 
самонаети) от активното население – 
индикатор за страната равнище на 
безработица; 

• Недостатъчен опит в организиране на 
производство в съвременни гъвкави 
организационни форми – малки и средни 
предприятия, семейни ферми и др. 

Икономическо развитие 

• Засилваща се значимост на 
частния сектор с появата на 
малки и средни предприятия с 
производствена дейност в 
сферата на 
металообработването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, 
дървообработването; 

• Очертаваща се тенденция в 
аграрния сектор – отглеждане 
на селскостопански  култури 
– краен продукт  

• Неизползвани напълно възможности за по-
ефективно стопанисване на общинската 
собственост с цел увеличаване на приходите 
в бюджета на общината; 

• Недостатъчни действия, вкл. и по линия на 
рекламно - информационния обмен за 
популяризиране на потенциала и ресурсите 
на общината с цел привличане на свежи 
инвестиции; 

• Очертаващото се монополно положение на 
земеделските кооперации като основни 
производствени структури в аграрния 
сектор и  почти пълната липса на модерни 
съвременни семейни ферми за растителна и 
животинска продукция; 

  Транспортна  инфраструктура 

• републиканската пътна мрежа 
е в задоволително състояние 

• Компактност и лесна 
достъпност на населените 
места до административния 

• Силно натоварване на централната част на 
общината от големия транспортен трафик и 
пътникопоток; 

• Твърде високите разходи за поддържане и 
експлоатация на общинските пътища – 
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център на общината. 
• 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 
(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).  

• През землището на общината 
преминават около 23 км. от 
главен път І-6 и около 12 км от 
първокласен път І-5. 
Пътищата са дву-, на места 
трилентови или магистрала). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нуждае се от солидно освежаване, а на 
места - и от основен ремонт.  

• Състоянието на III- токласната пътна мрежа 
не отговаря на изискванията за сигурност 

• Необходими са и ремонтни работи на 
съществуващите мостови съоръжения и 
изграждане на нови мостове по пътя между 
селата  Дъбово и Зимница и Тулово Ягода и 
Юлиево. 
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Електроразпределение и съобщения 

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

• Покритие с мобилни 
оператори 

• Наличие на цифрова централа 
• Електрифицирани са всички 

селища на територията на 
общината 

• Има заявен сериозен 
инвеститорски интерес за 
изграждане на вятърни 
паркове и отделни вятърни 
генератори за производство 
на електрическа енергия. 

 

• Мрежата на уличното осветление е 
високоенергоемка; 

• проблеми с качеството на подаваната 
електроенергия 

 

 

Водостопанска система – водоснабдяване и канализация 

• През землището на общината 
протича река Тунджа, 
водосборна за района, която 
заедно с реките Мъглижка, 
Поповска и по-малките 
притоци образуват мрежа, 
водите на която се използват 
за напояване на земеделдските 
земи.  

• Наличие на минерална вода от 
находище «Ягода» 

• Водоснабдяването на 
селищата от общината се 
осъществява от 9 
водоизточника. 

• Качествата на питейната вода 
нямат отклонения от 
националните стандарти. 

• амортизирана и неефективна водопреносна 
мрежа. 

• загубата на голяма част от подаваните 
количества, която достига до 48%  

• липсата на канализация във всички селища 
на общината. 

• опасност за замърсяване на плитките 
подпочвени води в близост до населените 
места  
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Екология и благоустройствено развитие на населените места 

• Благоприятни от екологична 
гледна точка географско 
положение и специфични 
планински характер на релефа; 

• Наличие на водни ресурси 
• Наличие на горски ресурси 

• наличието на оживен трафик по 
преминаващите през територията й главни 
пътища  София – Бургас и Русе – Подкова. 

• 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. 

• Липса на регламентирни сметища и депа за 
отпадъци  

• Недостатъчна подкрепа в областта на 
екологията от страна на държавата. 

Социална инфраструктура 

• Развита мрежа на общо 
образователната 
инфраструктура, в т.ч. и за 
предучилищно възпитание на 
децата, от инфраструктура на 
здравеопазването, на 
културата; 

• Утвърдени традиции в сферата 
на самобитни изкуства, на 
художествената самодейност и  
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Недостиг от финансови ресурси за 
финансиране на мероприятия в сферата 
образованието, културата, спорта и др. 

• Непълно обхващане на децата от 3 до 5 
годишна възраст в детските градини. 

 

Възможности Заплахи 
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III. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА    

Екологична характеристика 
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. 

Поддържането на екологичното равновесие чрез почистване и корекции на 
преминаващите през общината коритата на реки и дерета, полагането на системни 
грижи за рекултивация на терените по поречието на река Тунджа,  нарушени при 
добива на инертни материали, трябва да бъдат задължителен елемент на общинската 
политика за опазване на околната среда. През следващия планов период местната 
управа следва да обърне особено внимание върху цялостно проучване влиянието на 
добива на инертни материали в региона, да предприеми мерки за предотвратяване 
възникването на свлачища и други отрицателни явления в резултат на тази стопанска 
дейност като се търси баланс между бизнес и осигуряване заетост на населението и 
екология и  създаване на благоприятна жизнена среда. 

Един от големите надобщински проекти за област Стара Загора, предвидени за 
плановия период 2008-2013 година е изграждането на регионално депо за твърди 
битови отпадъци за общините Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево, 
Павел баня. Реализацията на този проект би подобрила чувствително системата за 
управление на отпадъците във всяка от общините и би дала възможност за 
организиране на преработката им. Този проект, обаче, е твърде голям и изисква 
сериозна подготовка и инвестиции. Ето защо е необходимо местната управа да 
предвиди и осъществи успоредно с неговата подготовка и реализация мерки, които да 
предотвратят бъдещо допълнително замърсяване. 

1 2 
• Развитие на туризъм (спортен, 

ловен, риболовен, селски). 
•  “Хващане” на транспортния 

поток като възможност за 
развитие на икономиката. 

• Търсене и използване на 
алтернативни енергийни 
източници  

• Газифициране на община 
Мъглиж. 

• Напояване чрез дъждуване и 
капково напояване. 

• Развитие на екологично чисти 
биопродукти. 

• Добри агро-климатични 
условия за отглеждане на 
овощни култури  

• Липса на финансиране за развитие на 
съществуващата социална инфраструктура. 

• Невъзстановените гори и земи. 
• Обезлюдяване, поради липса на средно 

образование и възможности за личностно 
развитие. 

• Увеличаване на безработицата. 
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Изграждането на канализация във всички населени места и пречиствателна станция 
за отпадните води на Мъглиж и Тулово като първи етап, следва да бъдат включени като 
важен елемент на единната програма на общината за опазване на околната среда.  

Като сериозен проблем се очертава и благоустрояването – освен изграждането на 
канализация, потребността от ремонт и полагане на нови улични настилки и  
цялостното благоустрояване на ромските квартали в населените места са пряко 
свързани с опазването на околната среда и пряката й връзка с опазване живота и 
здравето на гражданите. В тази посока следва за се предвидят и мерки за повишаване 
на екологичната култура на населението като се акцентира върху възпитанието на 
младото поколение. 

Обхващането на всички проблеми, свързани с опазването на околната среда, 
флората и фауната на територията на общината и възпитанието на гражданите са пряко 
свързани с всички, заложени в плана на общината за периода 2008 – 2013 г. приоритети 
както в сферата на стопанската дейност (развитие на екологично земеделие, 
високопланинско животновъдство, туризъм), така и за развитие на човешките ресурси и 
създаване на благоприятна жизнена среда. 

 
 
ІV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
Основна цел на програмата е да се определят конкретните мерки за опазване и 
възстановяване на околната среда на базата на съществуващото състояние и 
очакваното развитие на икономиката и инфраструктурата на общината. 
Опазването на околната среда е свързано с: 

- съхраняване на природните ресурси на общината в естествения им вид и 
създаване условия за устойчиво развитие на територията й; 

- осъществяване на строг контрол върху потенциалните източници на замърсяване 
на компонентите на околната среда; 

- оформяне на ново съзнание в населението и участието му при решаване на 
екологичните проблеми на общината; 

- интегриране на въпросите, касаещи околната среда, във всички останали сектори. 
Конкретните мерки, които трябва да се вземат съобразно приоритетите в развитието 
на общината могат да се обобщят, както следва: 
 
„Въздух” 
- Рехабилитация на общинската и републиканска пътна мрежа с цел да се избегне 

праховото замърсяване на въздуха от автомобилния транспорт; 
- Създаване на система от зелени площи и благоустрояване с цел предотвратяване 

праховото замърсяване. 
 
„Води” 
- Изграждане на канализационната система в Община Мъглиж; 
- Подобряване на водопреносната мрежа; 
- Почистване на речните корита и деретата от отпадъци; 
- Изграждане на ПСОВ; 
 
„Почви” 
- Създаване на условия за развитие на екоземеделие – информиране на 

обществеността за възможностите за финансиране на частни земеделски проекти 
за биологично земеделие, подобряване на условията за производство, преработка 
и маркетинг на земеделската продукция; 
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- Спиране на ерозията чрез механично укрепване и залесяване; 
 
„Отпадъци” 
- Изграждане на претоварна станция; 
- Разделно събиране на биоразградими отпадъци; 
- Организиране на разделно събиране на опаковки и други масово разпространени 

отпадъци; 
- Оптимизиране на съществуващата система за организирано сметосъбиране; 
- Проучване на възможности за изграждане на депо за строителни отпадъци; 
- Проектно проучване за интереса към домашно компостиране с биокофи 

(компостери). 
 
„Туризъм” 
- Подобряване на инфраструктурата (транспортна мрежа, електроснабдяване, 

водоснабдяване, канализация, събиране на отпадъци, комуникация и 
съобщителна мрежа) в и около селските райони с повишен инвестиционен 
интерес. 

 
„Гори и защитени територии” 
- Изготвяне на лесоустройствен проект; 
- Изграждане на система за отчитане на влиянието на туристическите дейности. 
 
За приоритизиране на целите на общинската програма за опазване на околната среда 
са използвани следните критерии: 
� Влияние върху човешкото здраве; 
� Влияние върху качеството на живот на жителите и работещите в общината; 
� Влияние върху развитието на икономиката на общината; 
� Обществено мнение; 
� Изпълнение на законови разпоредби; 
� Степен на влияние и контрол на местните власти. 
 
 
Все още налице са редица нерешени проблеми, които представляват потенциален 

риск за здравето на хората и създават ежедневни битови неудобства за населението в 
района на община Мъглиж: не малка част от поречията на реките са замърсени в 
резултат на липсата на изградени пречиствателни станции за отпадъчни води в района 
на община Мъглиж и на промишлените предприятия;   

Необходимо е въвеждане на строг контрол върху предприятията за изпълнение на 
мерките за привеждане на дейността им в съответствие с европейските екологични 
стандарти.  

Решаването на многобройните проблеми ще се основава на принципите на 
устойчивото развитие; намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве; 
съхраняване на био-разнообразието за идните поколения; разширяване на обширните 
чисти територии. 

На територията на общината трябва да се създадат оптимални условия за живот на 
населението, балансирано съотношение между компонентите на околната среда и 
здравето на човека. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
Мероприятия и проекти Срок на 

изпълнение 
Отговорни 
институции  

Възможности 
за 
финансиране 

Дейности по опазване на 
водите 
Реконструкция на 
водопроводните мрежи 

2012-2015 г. Кмет на 
община; 
зам.кмет; 
 

 
Община 
Мъглиж 

Изграждане на 
канализацията в Община 
Мъглиж 

2012-2015 г. Кмет; 
зам.кмет; 
 

 
ОПОС 

Извършване на мониторинг 
на качествата на водата за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

 
2012-2015 г. 

Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

Проектиране и изграждане 
на ПСОВ в Община Мъглиж 

 
2012-2015 г. 

Кмет; 
зам.кмет;  
 

 
ОПОС 

Да се извършват 
ежемесечно режимни 
наблюдения за дебита на 
всеки един от 
водоизточниците 

 
2012-2015 г. 

Кмет; 
зам.кмет;  
Кмет на 
населените 
места 
 

 
Община 
Мъглиж 
В и К 

Дейности по опазване на 
земята и почвата. 
Рекултивация на 
нарушени терени 
Провеждане на контрол при 
торенето с изкуствени 
торове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2012-2015 г. Кмет; 
зам.кмет;  
Кметове по 
населени места 
в Община 
Мъглиж 
мл.експерт 
„еколог”; 
Председатели 
на кооперации 
 

 
Община 
Мъглиж 

Опазване на почвите от 2012-2015 г. Кмет;  
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ерозия зам.кмет;  
Кметове по 
населени места  
мл.експерт 
„екология”; 
Председатели 
на кооперации 
 

Община 
Мъглиж 

    
 Подобряване 
управлението на 
отпадъците 
 Проектиране и изграждане 
на регионално депо за ТБО в 
района на гр. Стара Загора 

2012-2015 г.  
Община Стара 
Загора 

ИСПА 
ОПОС 

 
Контрол върху гражданите и 
фирмите за спазване на 
изискванията на местните 
наредби за чистота 

2012-2015 г.  
Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
Кметове на 
кметства; 
Кметски 
наместници; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

 
Увеличаване на проверките, 
в резултат на които се 
предприемат необходимите 
мерки за подобряване 
чистотата на населените 
места 

2012-2015 г. Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
Кметове на 
кметства; 
Кметски 
наместници; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

 
Изграждане на система за 
компостиране  

2012-2015 г. Кмет; 
зам.кмет;  
Кметове на 
кметства; 
Кметски 
наместници;  
мл.експерт 
„еколог”; 
 

 
Община 
Мъглиж 

 
Въвеждане разделно 
събиране на отпадъците във 
всички населени места на 
общината 

2012-2015 г. Кмет; 
зам.кмет;  
Кметове на 
кметства; 
Кметски 
наместници;  
мл.експерт 

 
Община 
Мъглиж 
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„еколог”; 
 

Доставяне на необходимите 
съдове за смет за разделно 
събиране на отпадъците 

2012-2015 г. Кмет; 
зам.кмет;  
 

 
Община 
Мъглиж 

Благоустрояване на 
зелените площи  
Контрол при изсичане на 
дървесни видове във 
вододайните зони 

2012-2015 г. Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
Кметове и 
кметски 
наместници; 
Ст.експерт 
„Земеделие и 
гори” 

 
Община 
Мъглиж 

Поддържане на зелените 
площи в общината и 
засаждане на подходящи 
дървесни видове и храсти 

2012-2015 г. Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
Кметове и 
кметски 
наместници; 
Ст.експерт 
„Земеделие и 
гори” 

 
Община 
Мъглиж 

Контрол при извършване на 
санитарни сечи и 
премахване на изсъхнали 
дървета 

2012-2015 г. Кмет на 
община; 
Зам.кмет; 
Кметове и 
кметски 
наместници; 
Ст.експерт 
„Земеделие и 
гори” 

 
Община 
Мъглиж 

Опазване и устойчиво 
ползване на лечебните 
растения 
Изработване на 
специализирана карта и 
регистър на лечебните 
растения с данни за 
местонахождение, граници, 
размери, собственост на 
находищата 

2012-2015 г. Зам.кмет; 
Кметове и 
кметски 
наместници; 
мл.експерт 
„еколог” 
Ст.експерт 
„Земеделие и 
гори” 

Община 
Мъглиж 

Определяне състоянието на 
лечебните растения, 
количествени запаси и 
степен на ползване на 

2012-2015 г. Специалисти 
от ДГС-
Мъглиж 

Община 
Мъглиж 
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ресурсите им 
Мерки за опазване на 
лечебните растения 

2012-2015 г. Зам.кмет; 
мл.експерт  
„ еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

Повишаване на 
обществената култура и 
съзнание по проблемите на 
околната среда. 
Информиране на 
населението за 
екологичната ситуация на 
територията на общината 
Формиране в училищата на 
кръжоци с екологична 
насоченост 

2012-2015 г. Директори на 
ОУ на 
територията на 
Община 
Мъглиж; 
Гл.експерт 
„Образование, 
здравеопазване 
и култура” 

 
Община 
Мъглиж 
 
Директори на 
ОУ 

Взаимоотношения с 
неправителствени 
организации 

2012-2015 г. Зам.кмет; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

Организиране на срещи с 
населението  и 
запознаването му с 
екологичните проблеми на 
общината 

2012-2015 г. Зам.кмет; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

    
Борба със заразните 
болести по 
селскостопанските 
животни 
Извършване на 
дезинфекционни, 
дезинсекционни, 
дератизационни 
мероприятия на територията 
на общината, свързани със 
заболяванията, предвидени 
по трансмисивен път от 
кърлежи и кръвосмучещи 
насекоми и гризачи 

 
постоянен 

Зам.кмет; 
мл.експерт 
„еколог” 

 
Община 
Мъглиж 

Други дейности свързани с 
подобряване екологичната 
обстановка на община 
Мъглиж 
Укрепване на 
административния 

2012-2015 г. Кмет на 
община 

 
Община 
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капацитет за управление на 
проектите по 
присъединителните фондове 
на ЕС за сектор “околна 
среда”  

 Мъглиж 

Създаване на познания и 
мотивация на населението в 
системата за разделно 
събиране на отпадъците  

2012-2015 г. Община 
Мъглиж 

Община 
Мъглиж 

Кампании за повишаване на 
общественото съзнание  „За 
чиста околна среда” за 
третирането и намаляването 
на опасните и твърдите 
битови отпадъци 

2012-2015 г. Община 
Мъглиж 

Община 
Мъглиж 

 
 
 
VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 
Отговорностите по координацията и изпълнението на програмата са на кмета на 

общината и младши експерт “Еколог”.  
Изпълнението на Програмата за опазване на околната среда се наблюдава от  

Кмета на общината. В процеса на наблюдение, Общинската администрация осигурява 
участието на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за 
партньорство, публичност и прозрачност. Наблюдението е важен елемент, който 
позволява да се засили или намали активността в конкретна насока, да се предприемат 
коригиращи действия, ако напредъкът е неудовлетворителен, или ако условията се 
изменят. 
 Контролът върху изпълненението на Общинската програма за опазване на 
околната среда се извършва от Общинския съвет. Програмата се приема от Общински 
съвет, който контролира и нейното изпълнение. Кметът на общината представя пред 
общинския съвет всяка година отчет  за изпълнението на програмата и степента на 
готовност за изпълнение на предвидените за следващата календарна година мерки. 
Ежегодно ще се търсят алтернативни източници за финансиране при условие, че не 
бъдат получени необходимите средства от предвидените финансови източници.  
Изготвените отчети се предоставят за информация в РИОСВ. 
 Общинсктата програма представлява отворен, динамичен документ, променящ 
се паралелно с настъпващите в обществото социално – икономически  условия. 

 
 
 
Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазване на околната 
среда 
Актуализация и допълване на Общинската програма за опазване на околната среда се 
прави по предложение на Кмета на общината при следните обстоятелства: 

� Промени в макроикономическите и международните условия, и договорености 
� Съществени промени в националното законодателство. 
� Други съображения, които ще подобрят изпълнението на плана за действие. 
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Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за опазване на 
околната среда се приема от Общински съвет по предложения на Кмета на общината. 
При разработването, допълването и актуализирането на програмите се привличат и 
представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 
организации.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящата програма е приета от Общински съвет Мъглиж, месец 
септември, 2012 г. 
§2  Програмата влиза в сила 30 дни след приемането й от Общинския 
съвет. 
 


