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Споразумение за сътрудничество между 
община Мъглиж и фондация „Земя завинаги“, 
14.10.2013

ЧЛЕН 1: ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Подписвайки настоящото споразумение, страните изявяват
волята си работят за подобряване условията за живот в селата
от Общината, като се подобрят санитарно-хигиенните условия в
обществените сгради и домакинствата.

2. Страните по Споразумението демонстрират загриженост от
сегашното състояние на санитарно-хигиенните условия и вземат
решение за решителни действия чрез изпълнението на целеви
проекти.



Споразумение за сътрудничество между 
община Мъглиж и фондация „Земя завинаги“, 
Анекс 1, 14.10.2013
Днес 14.10.2013 г., Община Мъглиж, представлявана от г-н Господин Господинов, Кмет
на Община Мъглиж, и Кметство с. Ягода, представлявано от г-н Димитър Димитров,
Кмет на с Ягода, от една страна и фондация „Земя завинаги”, представлявана от Диана
Искрева, Изпълнителен директор, от друга

се споразумяха за следното:

Страните по настоящото споразумение започват съвместното изпълнение на проект
„Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските
райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария”, финансиран от Българо-
швейцарската програма за сътрудничество. Целта на проекта е да засили участието и
да мобилизира общността в с. Ягода, за да могат да направят информиран избор и да
защитят човешкото си право за безопасни услуги по водоснабдяване и санитария.
Активистите от селото ще бъдат обучени за управление, политики и адаптация към
промените на климата; ще се приложат мерки за мобилизиране и развият ресурсите на
селата.



Повишаване капацитета за мобилизиране на 
гражданското общество в селските райони за 
устойчиви услуги по водоснабдяване и 
санитария

• Изпълнението на проекта се осъществи в селата:
• с. Ягода, общ. Мъглиж;
• с. Дълбоки, общ. Стара Загора;
• с. Сърнево, общ. Раднево.

• Финансираща институция: Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, Тематичен фонд „Участие на гражданското общество”









Качество на питейната вода

Резултати от акредитирани лаборатории на РЗИ, 
Стара Загора

От съществено значение 
за здравето!

Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество 
в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

Ягода, 28.08.2014 г.















Стратегия за подобряване на услугите по водоснабдяване и 
санитария в изпълнение на изискванията на законодателството на 
ЕС и Р. България

с. Ягода, община Мъглиж

Настоящата Стратегия е изработена в процеса на 
осъществяването на проект „Повишаване капацитета за 

мобилизиране на гражданското общество  в селските райони за 
устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария”, изпълняван 

от фондация „Земя завинаги“ и финансиран от Българо-
швейцарската програма за развитие, Фонд за реформи, 

свързани с участието на гражданското общество.











Представяне на стратегиите, Прес-конференция
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Бъдещи планове

Нов кръг на Българско-
швейцарската програма





Какво конкретно ще предложи проектът „По-чисти реки –
по-чисти морета,” CRoCuS на хората от община Мъглиж:

Описание Забележка 
Филтър за пречистване на отпадъчни води на 
кметство/читалище

Читалище или кметство в едно от 
селата Ягода или Юлиево

10 ръчни преси за смачкване на пластмасови 
отпадъчни бутилки и силно намаляване обема на 
изхвърляния отпадък

Читалища, училище, кметства -
Ягода и Юлиево

1 компостер, т.е. „торище“ за угниване на 
биологични отпадъци – клони, окапали листа и др., 
обслужван от механизирана дробилка за клони и 
аспиратор (голяма „прахосмукачка“) за събиране на 
листа при почистване на улиците

Читалище или кметство в едно от 
селата Ягода или Юлиево, с 
възможност за използване на 
машините и в другото село

Палатка и маса за изложения За ползване за изложения и 
презентации по проекта в отделни 
институции или при събития (напр. 
селски събор)



Какво конкретно ще предложи проектът „По-чисти реки –
по-чисти морета,” CRoCuS на хората от община Мъглиж:

Описание Забележка 

Събитие за стартиране на проекта Ягода – х-л Минерал. Това е 
събитието, на което присъстваме в 
момента

Събитие за приключване на проекта Юлиево или Ягода

Международно събитие за стартиране на проекта Община Мъглиж. Планирано е за 
края на октомври 2020, ако 
епидемиологичната обстановка 
позволява това

Международен семинар и заседание на 
Координационен съвет на проекта 

Община Мъглиж. Ще се осъществи 
по същото време като 
Международното събитие за 
стартиране на проекта

2 прес-конференции Община Мъглиж или БТА Стара 
Загора. Едната е вече осъществена 
и проектът получи добър отзвук в 
БТА, Национално радио и „24 часа“



Какво конкретно ще предложи проектът „По-чисти реки –
по-чисти морета,” CRoCuS на хората от община Мъглиж:

Описание Забележка 

2 кампании за почистване от пластмаси, вкл. от брега на 
реката 

Ягода и Юлиево 

Публикации и обучителни материали Кметства/училища/читалища 
в общината 

Система за управление на отпадъците Община Мъглиж

Мобилно приложение за оповестяване на нелегални 
сметища

Община Мъглиж

Сформиране на Обществен съвет и участие в 
международен Координационен съвет на проекта с 
възможност за международни участия 

Представители на 
Обществения съвет ще могат 
да участват в международните 
срещи в Мъглиж, Оанчеа, 
Нова каховка и Кишинев



Какво конкретно ще предложи проектът „По-чисти реки –
по-чисти морета,” CRoCuS на хората от община Мъглиж:

Описание Забележка 

Обучение на учители Планирано е на 11 септември 2020, 
Ягода, х-л Терма 

Презентации в училищата от общината в час на класа на тема 
управление на отпадъци и води, опазване на реките, 
опазване на Черно море, както и презентации в читалищата 
от общината.

Компендиум с примерни уроци по горепосочените теми, 
видео клипове и документални филми

Организиране с училищата/читалищата от общината на 
събития за Международния ден на водата, Международния 
ден на тоалетните, Международния ден на миенето на 
ръцете, Международния ден на нулевите отпадъци, 
Международен ден за рециклиране на отпадъците, 
Международен ден на действия за Черно море, Световен ден 
на реките и т.н.

Училището в Ягода и/или др. училища в 
общината, които проявят интерес за 
партньорство по проекта



Това събитие се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието на това събитие е изцяло 
отговорност на фондация „Земя завинаги“ и може по никой начин да не отразява вижданията на ЕС.

За повече информация и контакти:

фондация „Земя завинаги“
E-mail: office@earthforever.org
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