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Въведение

Успешната реализация на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. изисква
ефективна система за неговото наблюдение, оценка и актуализация през 7-те години на
неговото действие. Съгласно чл.89 от Правилника за приложение на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на Общинския план за развитие
на Община Две могили е Общинският съвет на Общината.
В съответствие с чл. 91 от ППЗРР, Кметът на общината организира наблюдението
на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението
се разработва годишен доклад. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се
одобрява от Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината. Годишните
доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
информация за изготвяне на междинната и последващата оценки на Общинския план за
развитие. Копие от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие, в 7-дневен
срок от решението за тяхното одобряване.
Съдържание на доклада:
Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл.91,ал.
8), настоящият доклад съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на
община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е разработен в съответствие с
предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Русе (2014 – 2020 г),
съобразен е с целите и приоритетите на Националната програма за развитие на
Република България 2020,

целите и приоритетите на Оперативните програми,

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, Стратегия „Европа 2020”,
Националната стратегия за регионално развитие ( 2012 – 2022 г), и Плана за развитие на
Северен централен район за планиране ( 2014 – 2020 г).
Структурата и съдържанието на Плана са в съответствие

с

Методическите

указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2011
година за разработването на общинските планове за развитие 2014-2020 г. Основните
принципи при разработването на Плана бяха: партньорство, откритост и доброволно
участие на всички страни, въвличане на гражданството, надпартийно сътрудничество,
съгласуване, допълване, реалистичност, измеримост и специфичност.
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. беше обсъден
и приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината. (Решение № 464,
прието на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 30/27.09.2013 г.)
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.

определя

целите и приоритетите за развитието на общината като елемент на развитието на
страната, и в частност - на Северен централен район за планиране и на Област Русе.
Икономическата криза в България остави отпечатък върху темповете на развитие
както в областта, така и във всички сфери на социално-икономическия живот в община
Две могили. Кризата влияе негативно върху различните социални групи и върху
динамиката на икономическите процеси. Забавеното икономическо развитие на
общината се отразява отрицателно и на публичния сектор на общината, тъй като е
свързано с намаляване на възможностите за увеличаване на приходите в общинския
бюджет.

В това се заключава и най-важната заплаха за ритмичното изпълнение на

Плана и рисковете за реализация на високите цели, заложени в него.
Въпреки това усилията, които се полагат за подобряване на икономическите
показатели в Община Две могили, дават реални резултати. Периодът от една година е
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твърде кратък за пълен анализ на социално-икономическия напредък в общината, но
може да се каже, че са налице положителни резултати по изпълнението на основните
приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., в частта му за
2014 г. Те показват, че общината се развива в унисон с националните темпове на
развитие и тя се очертава като район на икономически растеж, макар труден и бавен.
Голямо значение за развитието на общината през последните години и особено
през едногодишния отчетен период имат средствата, получени по Оперативните
програми, по линията на успешно разработените и спечелени проекти. Те значително
подпомагат общината във финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и
ограничени възможности на общинския бюджет.
Проектите, които ще се изпълняват през плановия период и от които общината
очаква най-съществено финансиране, са показани в Приложение № 2.
От приложението е видно, че за изпълнението на Общинския план за развитие
2014-2020 г, в частта му за 2014 г., най-голямо значение са имали:
1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино,
с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница”, на стойност от 1 871 116 лв., по Програма
за развитие на селските райони, мярка 322, който проект е в процес на изпълнеиние до
2017 г;
2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5
/Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец,
с подмяна на второстепенен уличен водопровод в с.Бъзовец по път Две могили-ОстрицаШироково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с.Чилнов, община Две могили,
на стойност 5 245 208 лв, по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, който
проект е в процес на изпълнеиие до 2017 г;
3. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв., по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, който проект е в процес на изпълнеиие до
2015 г;
4. Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, на
стойност 156 700,06 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
който проект е бил в процес на изпълнеиие до 2014 г;
5. Проект „Вътрешен ремонт и подобряване

качеството на културните услуги в

читалище „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”, на стойност 240 000 лв, по
Програма за развитие на селските райони, мярка 321, който проект е бил в процес на
изпълнение до 2014 г;
5
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6. В процес на изпълнение е и Проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“, на стойност 20 774 452 лв,
които трябва да бъдат осигурени от МОСВ до края на приключване на проекта – 2020 г.
През плановия период общината ще разчита на финансиране и на други проекти,
които към 2014 г. са били във фаза „Работен проект“ или които ще бъдат разработени
през следващите години на плановия период. Най-важните от тях са:
А) Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в алгомерации между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители” на стойност 40 000 000
лв, които да бъдат осигурени от МОСВ до края на плановия период – 2020 г.;
Б) Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Широково,
с.Чилнов, с.Острица, с.Каран Върбовка, с.Кацелово”, на стойност 2 300 000 лв,, които да
бъдат осигурени по Програма за развитие на селските райони, мярка 322 до края на
плановия период – 2020 г.
В) Проект”Повишаване на енергийната ефективност на сградите на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Две могили, ОУ „Христо Ботев” с. Баниска. ЦДГ „Св. Св. Кирил и
Методий” гр. Две могили и детска ясла”, на стойност 1 125 000 лв,, които да бъдат
осигурени от МРРБ, до края на плановия период – 2020 г.;
Г) Проект „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни
храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран
Върбовка”, на стойност 2 000 000 лв,, които да бъдат осигурени по Програма за развитие
на селските райони, мярка 322 до края на плановия период – 2020 г.
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА КЪМ ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2014-2020 Г., ЗА 2014 Г.

Водеща в работата на Община Две могили е основната стратегическа цел за
постигане на конкурентноспособност, инфраструктурна свързаност, социално развитие
през плановия период, и стратегическите цели на Плана за развитие на общината:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентноспособна местна икономика;
Стратегическа цел II: Балансирана селищна мрежа и ефективна техническа
инфраструктура за постигане на устойчиво развитие;
Стратегическа цел III: Осигуряване на необходимата среда за развитие на
човешките ресурси в общината;
Стратегическа цел IV: Повишаване ролята на местната власт за ускоряване
развитието на общината.
В основата на настоящия годишен доклад за изпълнението през 2014 г. стои
разбирането за отвореност на Общинския план в частта за мерките и проектите, докато
стратегическата част не се променя.
Детайлна информация за изпълнението на приоритетите, целите и мерките,
заложени в Програмата за реализация към Общински план за развитие на Община Две
могили за 2014 г. е представена в Приложение № 1 на настоящия документ, а в този
раздел се разглежда изпълнението на онези мерки, чието изпълнение е било предвидено
до края на 2014 г., и на онези мерки, които са с по-дълъг период на изпълнение, но за
които в Програмата е предвидена периодичност на събиране на информацията от 1
година (ежегодно наблюдение) .
По приоритети изпълнението на Програмата към Общинския план за развитие за
2014 г. е следното:
По Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината,
намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината:
По тази цел в Плана са предвидени 4 мерки, за всяка от които е предвидена
периодичност на събиране на информация за изпълнението една година.
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Една от мерките е с краен срок за изпълнение 2014 г., две мерки са със срок 2015
г.и една – със срок за изпълнение 2016 г. Мярката със срок за изпълнение 2014 г. - 1.1.4.
Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните
предприятия в общината, до момента не е изпълнена.
Отчита се изпълнение в рамките на предвидените индикатори, по Мярка 1.1.1Инвентаризация на общинската собственост, идентифициране на подходящи сгради и
терени за предоставяне за стопанска дейност и създаване на база данни за тях, От
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост става ясно
колко са имотите отдадени под наем, продажбите през изминалата година, както и
имотите, които могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес.
Засега не е налична информация за наблюдение на изпълнението по другите две
мерки, а именно: Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции

за адаптиране на

съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания; и Мярка 1.1.3.
Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към
потенциални инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи
общината и възможностите за инвестиции.
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства :
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Две от мерките са със срок на
изпълнение 2016 г., а една – със срок за изпълнение 2019 г. По тази цел в Програмата не
е предвидено ежегодно събиране на информация за наблюдение на изпълнението.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика, подцел 1.3.1 - Възстановяване на загубили позиции направления
на селското стопанство:
По тази подцел в Плана са предвидени 7 мерки. Няма мерки

със срок на

изпълнение 2014 г., една от мерките е със срок 2017 г., шест мерки се изпълняват
текущо, през целия планов период до 2020 г. От тях за четири мерки в Програмата е
предвидено ежегодно наблюдение на изпълнението. По 5 от мерките, които се
изпълняват текущо, и една от които е със срок 2017 г. се отчита годишно изпълнение в
рамките на предвидените индикатори.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика, подцел 1.3.2 - Развитие на биологично земеделие:
По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки

със срок на

изпълнение 2014 г. Двете мерки се изпълняват текущо, през целия планов период до
2020 г. За мярка 1.3.2.1. Провеждане на обучения за стимулиране на биологичното
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земеделие е предвидено ежегодно наблюдение на изпълнението. По нея се отчита
изпълнение в рамките на предвидените индикатори, а именно, че по инициатива на
Община Две могили през 2014 г., в земеделския център е проведен обучителен курс на
жители от общината, относно биологичното земеделие.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика, подцел 1.3.3 - Развитие на рибовъдството в общината:
По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки с краен срок на
изпълнение 2014 г. Двете мерки се изпълняват текущо, през целия планов период до
2020 г. И по двете мерки се отчита изпълнение, в рамките на съответните индикатори.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика, подцел 1.3.4 - Развитие на пазарна инфраструктура,
осигуряваща реализацията на селскостопанска продукция:
По тази подцел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки с краен срок на
изпълнение 2014 г. Две от мерките са със срок 2018-2020 г. и 1 се изпълнява текущо,
през целия планов период до 2020 г. За две от мерките са предвидени срокове за
събиране на информацията съответно за 2 и за 3 години. За 1 от мерките е предвиден
период на събиране на информация за изпълнението 6 месеца, а именно Мярка 1.3.4.1.
Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за
реализация на продукцията. Засега не е налична информация за наблюдение на текущото
изпълнение по тази мярка.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика, подцел 1.3.5 - Привеждане на животновъдството към
изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация
на пазарите на Общността:
По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки с краен срок на
изпълнение 2014 г. И двете мерки трябва да се изпълняват текущо, с ежегодно събиране
на информация за наблюдение на изпълнението.
Към този момент не е налична информация за изпълнението на мерките, а именно
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия
„К.А.Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и
стандарти в животновъдството и Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане
на животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата
селскостопанска политика (въвеждане и сертифициране по НАССР).
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Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и
утвърждаването му като приоритетен отрасъл:
По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки. Няма мерки

с краен срок на

изпълнение 2014 г. Една от мерките е със срок 2014 – 2017 г, една със срок 2017 – 2020
г., една със срок 2018 – 2020 г. Четири от мерките са с текущо изпълнение до края на
2020 г. За 6 от мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една
година. По една от мерките се отчита, че през 2014 г. хижа Орлова чука с. Пепелина
разполага с 28 места; къща за гости "Черни Лом" с. Острица –с 15 места; арт вила
"Къща за гости "Орлова чука" с. Пепелина- с 10 места, и къща за гости "Еделвайс" гр.
Две могили – с 15 места. По останалите пет мерки засега не се отчитат резултати.
Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка, с текущо изпълнение до 2020 г. и с
ежегодно наблюдение на резултатите. По тази мярка 1.5.1. - Създаване на нови обекти за
търговия, отдих и развлечения на жителите на общината и нейните гости е отчетено
следното изпълнение за 2014 г:
В село Помен са създадени два обекта за отдих и развлечение на жителите и
техните гости. Резултата е постигнат чрез изпълнение на проекти по ПРСР – мярка 322 и
ПУДООС. В село Чилнов по проект към ПУДООС е създадена площадка за отдих и
развлечения. В с. Бъзовец също е изградена спортна площадка по ПРСР, мярка 322. Към
настоящия момент в гр. Две могили се изпълнява

проект „Обновяване на

съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския
площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други
инсталации в него– УПИ I , кв. 151” по Публичната инвестиционна програма "Растеж и
устойчиво развитие на регионите“.
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на
работната сила:
По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Няма мерки

с краен срок на

изпълнение 2014 г. Всички мерки са с текущо изпълнение до края на 2020 г. и за тях е
предвидена периодичност на събиране на информация една година. За три от мерките
през 2014 г. се отчита следното изпълнение:
Мярка 1.6.1. Включване в регионални и национални програми за трудова заетост по НП ”За обучение на хора с трайни увреждания”– 1бр. наето лице; по „Регионална
програма за заетост” –10 бр. наети лица; по НП ”Старт в кариерата” – 3 бр. наети лица;
по НП ”СПОЗ” – 55 бр. наети лица;
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Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната
квалификация и за преквалификация - 1. Подкрепа за заетост – 16 бр. обучени и наети
лица; 2. КРАСИВА БЪЛГАРИЯ - 25 бр. наети лица (12 обучени по специалност
„Озеленяване и цветарство” и 13 обучени по специалност „Строителство”)
Мярка 1.6.5.Увеличаване броя на заетите в

икономиката на общината - При

изпълнението на проекти по програмите „Красива България” (25 души) и Публична
инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (62 души) са заети
общо 87души.
Не е налична информация за текущо изпълнение през 2014 г. за мерки 1.6.3.
Организиране на курсове за повишаване на грамотността и

1.6.4. Провеждане на

обучения и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране на
работа.

По Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на
общината
Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси:
По тази цел в Плана са предвидени 44 мерки. Няма мерки

с краен срок на

изпълнение 2014 г. 21 от мерките са с краен срок на изпълнение 2017 година, 7 със срок
на изпълнение 2017 – 2020 г и 16 мерки с краен срок на изпълнение 2020 година.
За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация две
години. Въпреки това, през 2014 г. по тази цел е налице съществен напредък в
изпълнението на планираните мерки. Той се изразява в следното:
Цялостно са изпълнени голям брой от мерките по тази цел (21 бр.), независмо, че
тяхното осъществяване е планирано за следващите години от плановия период. Тези
изпълнени мерки са:
Мярка 2.1.8. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа Ул. „Баниски Лом” с. Баниска;
Мярка 2.1.16. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул.„Г.С.Раковски” с. Батишница;
Мярка 2.1.17. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Осъм” с. Могилино;
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Мярка 2.1.18. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Христо Ботев” с. Помен;
Мярка 2.1.19. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска;
Мярка 2.1.20. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец;
Мярка 2.1.21. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Кирил и Методий” с. Батишница;
Мярка 2.1.22. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Родопи” с. Чилнов;
Мярка 2.1.23. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Петко Войвода” с. Могилино;
Мярка 2.1.24. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Малчика” с. Могилино;
Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Бор” с. Помен;
Мярка 2.1.28. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Беласица” с. Могилино;
Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа Ул. „Еделвайс” с. Помен;
Мярка 2.1.30.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Иван Вазов” с.Помен;
Мярка 2.1.31.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. „Явор” с. Помен;
Мярка 2.1.34. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. “Пролет” с. Баниска;
Мярка 2.1.35. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. “Безименна” с. Помен;
Мярка 2.1.36. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа ул. “Рила” с. Помен
Изпълнението на посочените 18 мерки от втори приоритет е с финансиране по
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) мярка 322, с проект „Реконструкция на
улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област Русе”.
12

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЗА 2014 г.

По тази цел, преди планирания краен срок са изпълнени още:
Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона
Баниска;
Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона – Бъзовец Баниска,
посока Батишница,
и двете с финансиране от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) мярка
321, с проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-І-5 /ОбретеникБяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от
км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК
200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могили-Острица/Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод
от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”
По Мярка 2.1.44. Ремонт и реконструкция на градски площад Две могили, с краен
срок 2020 г., и периодичност на събиране на информация две години, за 2014 г. се
отчита, че мярката към настоящия момент се изпълнява по Публичната инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – проект „Обновяване на
съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския
площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други
инсталации в него– УПИ I , кв. 151”.
Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура
на общината:
По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Няма мерки

с краен срок на

изпълнение 2014 г. Една от мерките е с краен срок на изпълнение 2017 година, а 4 - с
краен срок на изпълнение 2020 година.
Независимо от тези по-късни срокове, за 3 от мерките се отчита изпълнение през
2014 г., а именно:
Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по път RSE 1082 – ул. „Георги Димитров” село
Чилнов;
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по път RSE 1005 – ул. „Георги Димитров” село
Бъзовец.
И двете мерки са изпълнени с финансиране от Програма за развитие на селските
райони, мярка 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-І-5
/Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец –
RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от
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ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могилиОстрица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен
водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област
Русе”;
Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на територията на
град Две могили – До момента е отремонтиран участък от водопроводна мрежа по ул.
„Дружба” гр. Две могили – 240 м.

По Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките
ресурси и подобряване на жизнената среда
Цел 3.1. Подобряване на социалната инфраструктура на общината:
По тази цел в Плана са предвидени 10 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г. Три от мерките са със срок 2017 г. и седем – със срок на изпълнение 2020 г. За
всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година.
Такава информация е налична за 6 от мерките, за които се отчита изпълнение в рамките
на предвидените индикатори, а именно:
Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен. Независимо, че тази мярка
е със срок 2017 г., по нея се отчита като изпълнение една изградена детска площадка по
проект към ПУДООС и една по ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична
мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област Русе”;
Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница;
Мярка 3.1.4.Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка
за мини ханбал и баскетбол.
Независимо, че горните две мерки са със срок

2017 г., те са изпълнени с

финансиране по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”;
Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително и чрез прилагане
на мерки за енергийна ефективност. Независимо, че мярката е със срок 2020 г., тя е
изпълнена със собствени средства.
Мярка 3.1.8. Модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване Независимо, че мярката е със срок 2020 г., за 2014 г. се отчита изпълнение по проект
14

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЗА 2014 г.

„Медицински център и Център за обществена подкрепа” по Публичната инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"
Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на гробищните паркове в населените места на
общината- Независимо, че мярката е със срок 2020 г., за 2014 г. се отчита изпълнение, а
именно, че са водоснабдени гробищните паркове в селата Батишница, Бъзовец, Баниска,
Могилино, Помен, Чилнов, Пепелина – 9 захранвания, остават още 7.
За останалите 4 мерки не е налична информация за наблюдение на изпълнението
през 2014 г.
Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината:
По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Една от тях е със срок на изпълнение
2014 г. , а останалите -със срок 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на
събиране на информация една година.
Мярката със срок 2014 г - Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и подобряване
качеството на културните услуги в читалище „Св.Св. Кирил и Методий” град Две
могили се изпълнява по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, проект
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване на
условия за по-добри културни услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр.
Две могили.
По три от останалите мерки със срок 2020 г, през 2014 г. е постигнато следното:
Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец Ремонтът ще се изпълнява по Програма за развитие на селските райони, мярка 322,
проект

„По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на

Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”;
Мярка 3.2.4.Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни
храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка Извършва се реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на Манастир „Св.
Марина” – с. Каран Върбовка по Програма за развитие на селските райони;
Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма - Досега по
храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със
средства от Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината:
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По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Всички са със срок за изпълнение
2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една
година. Засега липсва информация за наблюдение на състоянието на тези мерки, които
са:
Мярка 3.3.1. Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
град Две могили, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност;
Мярка 3.3.2. Изграждане на нови спортни терени;
Мярка 3.3.3. Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта.
Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка със срок на изпълнение 2020 г. За
мярката е предвидена периодичност на събиране на информация една година. За тази
мярка: 3.4.1. Предоставяне на услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник”
за 2014 г. се отчита, че по проектите „Звено за социални услуги в домашна среда –
община Две могили” (Помощ в дома) и „Подкрепа за достоен живот” са били
обгрижвани 89 потребителя от 47 лични асистента и 21 домашни помощници.
Цел 3.5. Решаване на проблема с твърдите битови отпадъци (ТБО):
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г. Една от мерките е със срок 2017 г. и две – със срок на изпълнение 2020 г. За две
от мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Засега
липсва информация за наблюдение на състоянието на тези мерки, които са:
Мярка 3.5.1.Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци;
Мярка 3.5.2. Изграждане на площадки с компостиращи функции.
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на
атмосферния въздух:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Всички са със срок на изпълнение 2020
г. Независимо от този срок, и по трите се отчита изпълнение още през 2014 г., а именно:
Мярка 3.6.1.Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили Изпълнена по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите" – по проект „ Медицински център и Център за обществена подкрепа“;
Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в
общината - Извършено е саниране на Общинска административна сграда (БКС) на ул.
„Кирил и Методий” – гр. Две могили (приключен), Медицински център и Център за
обществена подкрепа (приключен), културен дом в гр. Две могили (не е приключен) и
културен дом в с. Бъзовец (не е приключен);
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Мярка 3.6.3. Саниране на общинска административна сграда (БКС) - Изпълнена с
проект „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77,
гр. Две могили” по „Красива България”.
Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на
общината:
По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки, които са със срок на изпълнение 2020
г. За три от мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една
година. За две от тях отчетната информация за 2014 г.е следната:
Мярка 3.7.4. Поддържане и разширяване площта на обществените паркове и
градини – Мярката през 2014 г. е изпълнена в рамките на предвидените индикатори с
финансиране от Програма за развитие на селските райони, по мярка. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” и ПУДООС;
Мярка 3.7.5.Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията и подобряване
състоянието на околната среда - През 2014г. отдадените площи за създаването на нови
площи с трайни насаждения са в размер на 178 дка;
Засега липсва информация за наблюдение на състоянието на Мярка 3.7.6.
Изграждане на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и социални заведения
и спортните комплекси.
Цел 3.8. Осигуряване на градостройствена основа за разширение на техническата
и социалната инфраструктура на общината:
По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки, със срок на изпълнение 2020 г. , с
периодичност на събиране на информация за изпълнението от 2 години.

По Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна
администрация в община Две могили
Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет:
По тази цел в Плана са предвидени 6 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е
предвидена периодичност на събиране на информация една година. За четири от тях
отчетната информация за 2014 г.е следната:
Мярка 4.1.1.Разработване на програми за обучение на общинските служители,
които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала – Изпълнението на
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мярката през 2014 г. се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят
лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който се
утвърждава от кмета на общината;
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения за усвояване на средства от Европейските
фондове - Изпълнението на мярката през 2014 г се изразява в това, че ежегодно
служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обучения, относно
усвояването на средства от Европейските фондове;
Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения за превенция и борба с противообществените
прояви - Изпълнението на мярката през 2014 г се изразява в това, че МКБППМН - Две
могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни
мероприятия с акцент: агресията сред подрастващите, здравна култура, опасни игри в
свободното време и опасностите по пътищата и др. Комисията работи с ЦОП-Две
могили, РУП - Две могили, РУ на Транспортна полиция - Русе, отдел 'Закрила на детето"
към ДСП - Две могили и др. Комисията участва и в срещи с БМЧК - Русе и БМЧК - Две
могили, сред които прожекция на образователен филм за доброволчеството, анти-спин
акция и др.
Мярка 4.1.7.Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на
финансовите средства и на система за перманентен контрол по тяхното изразходване Изпълнението на мярката през 2014 г се изразява в това, че е изготвена Наредба № 6 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 Две могили за контрола СФУК.
Засега липсва информация за наблюдение на състоянието през 2014 г. на Мярка
4.1.5. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на
Общинския план за развитие и Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с организации
на гражданите и на бизнеса.
Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти
на ЕС:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е
предвидена периодичност на събиране на информация една година. За две от тях
отчетната информация за 2014 г.е следната:
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Мярка 4.2.1. Въвеждане на информационни технологии за изграждане на
интегрирана система за управление в общината - С измененията и допълненията на
Административно-процесуалния кодекс от 2014 год. е въведено изискването за поетапно
въвеждане на комплексното административно обслужване (КАО) в администрациите.
Като следваща стъпка общината работи над анализа на документите, които
заявителят следва да представи на администрацията и предприемане на действия по
изменение и допълнение на нормативните актове, приемани от Общински съвет, с цел
привеждането им в съответствие с изискванията за подготовка въвеждането на
комплексното административно обслужване (КАО).
Общинска адмнистрация Две могили извърши преглед на предоставяните
административни услуги и приведе тяхното наименование и нормативно основание в
съответствие

с

актуалния

Списък

на

унифицираните

наименования

на

административните услуги (СУНАУ);
Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация на проекта за електронно правителство – През
2014 г. Община Две могили предоставя на гражданите и бизнеса 17 броя услуги по
електронен път в съответствие със ЗЕУ.
Засега липсва информация за наблюдение на състоянието през 2014 г. на Мярка
4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите в работата на общинската администрация.
Цел 4.3.Развитие на публично-частните партньорства:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - Мярка 4.3.1. Създаване на нови
публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма, по която е
предвидено в рамките на плановия период, и по-конкретно, до края на 2017 г, да бъде
създадено 1 ново публично-частно партньорство в областта на публичните услуги и
туризма. Засега липсва информация за наблюдение на състоянието на тази мярка през
2014 г.
Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития:
По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г., а двете трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За мерките е
предвидена периодичност на събиране на информация една година. За двете мерки за
2014 г. се отчита следното изпълнение:
Мярка 4.4.1. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с
местните обичаи и традиции – изпълнението се изразява в това, че и през 2014 г. девет
любителски певчески колектива популяризират фолклора и традициите на община Две
могили. Участията им в регионални и национални събития и прояви носят много и
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престижни отличия на общината, които са оценка и възнаграждение за безкористния
труд на самодейците. Възстановени са народни обичаи и традиции, в резултат на което в
празничния цикъл на общината се отбелязват Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница,
Великден, Еньовден. В с. Широково всяка година „денят на заврения зет” е повод за
общоселска среща с много хумор, настроение и емоции. В Две могили и селата
Широково, Острица, Каран Върбовка, Чилнов, Батишница, Бъзовец и Кацелово
функционират самодейни вокални състави, които активно се включват в местните,
общински и регионални инициативи. В с.Баниска твори самодеен театрален състав,
който всяка година изненадва публиката на общината с нови постановки. Вече пета
поредна година през м. юни в уникалната с природните си дадености местност
„Аязмото” в с. Каран Върбовка се осъществява събора „Жива вода”, свързващ в едно
живителната сила на лечебния извор и непресъхващата съкровищница на народното
творчество. С подкрепата на общинска администрация и ентусиазма на самодейците от
Кацелово през месец август селото дава среща и сцена на най-старата етнографска група
в България в уникалния „Събор на хърцоите”.
Община Две могили е една от малкото в страната, които подкрепят
функционирането на Общински детски комплекс, към който работят детски танцов
ансамбъл „Ралички”, вокално студио „Кейси”, група за турски фолклор „Йълдъз”, както
и студио за модерен балет. Дванадесета поредна година градът е домакин на
Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в
бъдещето”, благодарение на който деца от различни държави насочват мислите и
желанията си в посока съхраняване и популяризиране на традициите и фолклора.
Мярка 4.4.2. Участие на общината в съвместни културни мероприятия с
партньорски организации през 2014 г. - През 2014 г. децата от ОДК Две могили взеха
участие в редица мероприятия в страната и чужбина. Групата по турски фолклор
„Йълдъз” участва в Празника на детето в гр.Алтънова, Р. Турция. Групата участва също
в концерта „БАТЕР” в гр.Бяла и получи грамота за отлично представяне.
ДТА ”Ралички” взеха участие в редица фестивали и концерти. Посетиха
гр.Неготино, Македония, където взеха участие в Международния фестивал „Македонски
средби”. Взеха участие също и в Международния детски фолклорен фестивал „Опо
весело”в гр.Радовиш, Македония.
Възпитаниците на ДВС „Кейси” взеха участие в Детския фолклорен фестивал
„Фолклорна огърлица” в гр.Котел, където имаме едно първо място, две втори и две трети
места в различните възрастови категории. Децата от „Кейси” взеха участие и в концерта
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„БАТЕР” в гр.Бяла и също така участваха в Международния фестивал в гр.Неготино,
Македония. ДВС „Кейси” взе участие и в Младежкия фолклорен фестивал „Жива вода”,
където нашите певци взеха много от наградите.
По традиция всяка година на 8 април- Деня на ромите, ромската група „Ланомен”
изнася концерт пред двемогилската общественост. Група „Ланомен” взе участие и в
концерта „БАТЕР” в гр.Бяла.
ОДК е организатор и на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора
от миналото-заедно в бъдещето”, който тази година се проведе за 11 пореден път. Във
фестивала взеха участие танцьори от Румъния, Македония и България.

Цел 4.5.Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси
и подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от
ЕС:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на
спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на общината,
за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и
занаятите, с текущо изпълнение до 2020 г. Тя се изпълнява много успешно, като за 2014
г. се отчита, че община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни
програми (ПИП, ПУДООС, ОПАК, ПРСР, ПРЧР, КРАСИВА БЪЛГАРИЯ), които
допринасят за развитието на общината.
Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в
чужбина:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение
2014 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е
предвидена периодичност на събиране на информация една година. За една от тях
отчетната информация за 2014 г.е следната:
Мярка 4.6.2. Посещения и проучване на място на опита на други администрации в
страната и в чужбина - Общински съвет Две могили, заедно с Кмета на Общината, Зам.
кмета, кметове на кметства от Общината и служители от общинска администрация
посетиха Община Дряново с цел запознаване с работата на администрацията и обмяна на
опит.
Засега липсва информация за наблюдение на състоянието на другите две мерки, а
именно:
Мярка 4.6.1. Сключване на договори за партньорство с други общини в страната;
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Мярка 4.6.3. Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на
съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество,
екология и др.
В таблица 1 в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението
на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2014 г.:(вж.
таблица 1)
Табл. 1. Обобщени резултати за постигнатия напредък по изпълнението на Плана за
развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2014 г.
Приоритети:

Мерки с краен
срок 2014
По
Изплан
пълнени

Мерки с краен срок на завършване след 2014 г.,
изпълнявани текущо през годината
ПодлежаИзпълнени Изпълнявани
Липсва
щи на еже- предсрочно в рамките
инф. за
годно мона планиразапочнало
нитиране
ните индиизпълнение
катори

I основен приоритет:

1

-

22

-

15

7

II основен приоритет:

-

-

-

21

12

-

III основен приоритет:

1

1

24

7

9

17

IV основен приоритет:

-

-

16

-

10

6

Общо:

2

1

62

28

45

31

От горната таблица могат да се направят следните изводи:
1. Не е изпълнена само 1 мярка с краен срок 2014 г;
2. През 2014 г. предсрочно са изпълнени 28 мерки, на повечето от които крайният
срок е бил 2020 г. Тези мерки са от втори и трети приоритет на Плана. Може да се
отчете, че именно по тези приоритети е налице най-големият напредък на изпълнението
на Годишната програма за реализация на Общинския план за развитие на община Две
могили;
3. По първи приоритет на ежегодно наблюдение са подлежали 22 мерки, чийто
краен срок на изпълнение е след 2014 г. По 15 от тях вече е започнало изпълнение, което
за годината е в рамките на запланираните индикатори. За 7 от мерките, с най-отдалечен
срок на изпълнение, не е налична информация за стартиране на изпълнението им през
2014 г;
4. По четвърти приоритет на ежегодно наблюдение са подлежали 16 мерки, чийто
краен срок на изпълнение е след 2014 г. През 2014 г. вече е започвало изпълнение на 10
от тях, което за годината е в рамките на запланираните индикатори. За 6 от мерките, с
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най-отдалечен срок на изпълнение, не е налична информация за стартиране на
изпълнението им през 2014 г.
Трябва да се отбележи също, че през 2014 г. е постигнато и изпълнение извън
планираните мерки в Плана, а именно:
1.Извършен е основен ремонт на общинска пътна мрежа по ЗДБ за 2014 г. на
стойност 184 000 лв;
2. Изпълнен е проект по ПУДООС - „Спортна площадка на открито” за 5 000 лв., в
Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) – Две могили;
3.Изготвен спортен календар на общината.
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III. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно чл. 91 ал. 8 т.3. на Правилника за приложение на Закона за регионалното
развитие, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, касаят:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план
за развитие, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на годината;
ж) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението
Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на Общинския план за развитие през 2014 г. са предприемани от
Общинския съвет на Община Две могили, от Кмета на общината, от специализираните
дирекции в местната администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в
Плана, от кметовете и кметските наместници в селата, от различни институции,
осигуряващи необходимата информация за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие и от заинтересованите страни – представители на областната
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни
институции, професионалните общности, заедно със жителите на общината.
Общинския съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, осигуряваше необходимата информация за оценка, координация
и разпределение на отговорностите между отделните административни структури,
изпълняващи Общинския план за развитие, поддържаше непрекъсната комуникация с
централните и местните институции, разглеждаше предложения и вземаше решения за
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повишаване ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на Общинския
план за развитие, гарантираше необходимата прозрачност при изпълнение на целите и
мерките, залегнали в Плана, осигуряваше публичност на постигнатите резултати.
Съобразно Чл. 91. (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие в частта му за 2014 г., както и координацията между общината и
структурите, ангажирани с изпълнението, мониторинга и контрола по отделните мерки.
Под негово ръководство е създадена вътрешна организационна структура, в която са
разпределени задълженията на специализираните дирекции в общината, по отношение
на реализацията на Плана и по отношение на процеса по наблюдение на изпълнението
му.
Специализираните дирекции в общинската администрация активно се включиха в
процеса на реализация и наблюдение на изпълнението на Плана. Много съществена
тяхна заслуга е разработването на редица успешни проекти по Оперативните програми
на ЕС и по други донорски програми, с което бяха осигурени по-голямата част от
средствата за реализация на общинския план за развитие през 2014 г. Това позволи не
само да се изпълнят набелязаните мерки за 2014 г., но и да се постигне предсрочно
изпълнение на много мерки, главно - по втори и трети основен приоритет, както и да се
осигури ритмично текущо изпълнение през 2014 г. и на мерките, които са с по-късен
период на отчитане.
За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на
Общинския план за развитие, голямо значение имат усилията и инициативността на
местната власт, която през 2014 г. търсеше различни възможности за финансовото
обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие, както и на
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. В
оставащия период до 2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на
средства чрез проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от
мерките в Плана са реализирани или ще бъдат реализирани благодарение на
финансовите средства по европейските програми, което придава изключително значение
на проектната дейност в Общината. Тези средства ще бъдат получени въз основа на
прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне поголямо внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в
Община Две могили.
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Изпълнението на осъществените/осъществявани

мерки е в рамките на

запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност
на използваните финансови ресурси при реализацията на Общинския план за развитие
през 2014 г. Налице е висока концентрация на финансовите ресурси върху
инфраструктурни и социални цели и мерки, и такива, насочени към растеж на местната
икономика, което ще доведе до намаляване на безработицата и подобряване стандарта на
живот в Община Две могили.
В крайна сметка, ефективността и ефекасността при изпълнението на Общинския
план за развитие се проявява косвено в крайните видими и измерими резултати,
постигнати през 2014 г. и въздействието на съответните мерки върху територията на
общината и нейното население.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Заключения:
1. Независимо от неблагоприятната среда, свързана с икономическата криза,
Годишната програма за 2014 г. на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г.
е изпълнена успешно. Налице е изпълнение на мерките, с краен срок на приключване
2014 г., с изключение на една - Разработване на общинска програма за насърчаване
развитието на малките и средните предприятия в общината;
2. Налице е съществен напредък при изпълнение на мерките по всички основни
приоритети на Плана, като засега няма забавяне в графика на изпълнението на мерките с
по-далечен срок на приключване, но с текущо наблюдение през 2014 г. Тези мерки се
изпълняват ритмично, съобразно разписания в Плана график, в рамките на планираните
индикатори и в съответствие с принципа за целесъобразност, ефективност и ефикасност
на изразходваните ресурси;
3.Налице е предсрочно изпълнение на

28 мерки още през 2014 година,

завършването на които е било предвидено до края на плановия период или след 2017 г.
Това може да се отчете като голям напредък за община Две могили, тъй като те касаят
развитието на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и
социалните процеси, и развитието на социалната сфера, на човешките ресурси и
подобряване на жизнената среда;
4. Значителна част от успешно изпълнените и изпълнявани в момента мерки в ОПР
се дължи на много добрата проектна дейност и проектна активност на общинската
администрация. Общината е осигурила значителна част от финансовите ресурси за
изпълнението на Годишната програма за 2014 г.

чрез спечелени проекти по

Оперативните програми на ЕС, от различни национални и други донорски програми и
външни източници за финансиране. Изразходените финансови ресурси са използвани
целесъобразно, ефикасно и ефективно. Публичните средства са били насочени към
решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината.
Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на
финансовите средства по тези програми е одобрението на направените разходи от
съответния Управляващ орган на дадените програми, който следи строго за спазването
на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси;
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5. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е до края на плановия
период, но които подлежат на ежегодно монитиране, включително и през 2014 г., не е
налична информация за текущото им състояние, което не позволява да се направи
напълно обективна оценка на тяхното изпълнение до момента, и достатъчно вярна
прогноза за текущото им реализиране през следващите години.
Този факт е обясним с обстоятелството, че за по-голямата част от посочените
мерки планираният старт е след 2017 г. и по тази причина те досега са останали извън
фокуса на наблюдението, още повече, че е възможно в ОПР след 2017 г. да настъпят
промени, свързани с тези мерки – преформулиране, преструктуриране, финансово
осигуряване, отпадане, и т.н. Освен това трябва да се има предвид, че значителна част от
тези мерки касаят частния бизнес в общината, откъдето получаването на информация за
дългосрочните намерения на предприемачите е по-трудно осъществимо, а също защото
мнозина от тях към момента още нямат изяснена визия за конкретните насоки и
измерения на своя бизнес в такъв дългосрочен план.

Предложения:
1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на
2020 г. от упълномощените за целта общински звена и да се внасят необходимите частични
корекции в Плана, които да бъдат одобрявани от Общинския съвет. При необходимост, да
се

извърши актуализация на Общинския план за развитие, доколкото той е отворен

документ, който трябва да се променя в съответствие с изменящите се условия на средата.
Тези процеси предполагат както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч –
изпълнени извънпланово, без обаче да се променят основните приоритети, залегнали в
Плана. С това ще се постигне по-голяма обективност и балансираност на Общинския план
за развитие

и по-добро обвързване на планираните мерки с ресурсите за тяхното

изпълнение през оставащия период до 2020 г.;
2. Да се оптимизират структурата, функциите и отговорностите на звеното за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира неговата
дейност, с оглед осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на
предвидените срокове и ресурси и повишаване ефективността на системата за мониторинг и
контрол върху изпълнението на Плана.
3. Да се разработи, в качеството на официален, утвърден от Общинския съвет на
община Две могили, документ „Система за наблюдение и оценка на ефективното
изпълнение и информационното осигуряване на Общински план за развитие на община
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„Две могили“, който да служи като методическо ръководство при осъществяване на
дейностите по мониторинга, контрола и оценката на изпълнението на Плана. Това е както в
съответствие с нормативните документи, регламентиращи регионалното планиране и
развитие, така и в съответствие с Мярка 4.1.5. на ОПР - Изграждане на система за
непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие;
4. По-рано от планирания срок да се разработи общинската стратегия за развитието на
спорта, съгласно Мярка 3.3.3. Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта,
с краен срок 2020 г., за да може по-синхронизирано и по-целенасочено да се изпълняват
целите и мерките в този раздел на Плана, текущо през целия период до 2020 г;.
5. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за реконструкция
и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура, в това число уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на
канализационната мрежа, и др., както и за опазване на околната среда, доколкото найвидимият ефект от изпълнението на Програмата за 2014 г. на ОПР в Община Две могили е
именно от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, обновяване и
саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.
6. Да се укрепва административният капацитет по отношение на проектната дейност и
да се стимулира проектната активност на общината;
7. Да се повиши качеството и надеждността на информационната система, която да
осигурява пълни, точни и актуални данни за осъществяване на мониторинга и оценката на
изпълнение на ОПР;
8. При реализацията на ОПР по-активно да се търси съдействието на бизнеса, НПО и
гражданското общество, като партньори при изпълнението на мерките, за които в
значителна степен могат да допринесат и техните проекти и дейности.
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Приложение № 1

Изпълнение на Общинския план за развитие
на община Две могили през периода 2014-2020 г., в частта му за 2014 година, съобразно Програмата за реализация на
Общинския план за развитие

Приоритет, цел, мярка

Индикатор

Базов
период
(от
2014 г.
за нови
мерки;
до 2013
г. - за
продължаващи )

Начална
стойн
ост

Междинна стойност
2017 г.

Целева
стойност
2020 г.

Пери
одичност
на
събиране
на
инфта

Измене
ние в
края на
плановия период в
сравнение с
началото му

Време
за
реализ
ация на
мерките

Изпълнение за 2014 г., съгласно
Програмата

Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Цел 1.1. Създаване на оптимална среда
за развитие на бизнеса в общината
Мярка 1.1.1. Инвентаризация на общинската
собственост, идентифициране на подходящи
сгради и терени за предоставяне за стопанска
дейност и създаване на база данни за тях с
възможности за продаване, отстъпване на
право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за
безвъзмездно ползване
Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции
за
адаптиране
на
съществуващите
производства към Европейските стандарти и
изисквания
Мярка 1.1.3. Изготвяне и разпространение на
информационни материали, ориентирани

Бр. общ.
имоти,
предоста
вени за
стоп.
дейност

0

2

1

1 год

3

2016

Лева

0

100 000

200 000

1 год

200 000

2015

Брой
инф.ма-

0

10

16

1 год

16

2015

Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост е
разработена, в изпълнение на Стратегията за
управление на общинската собственост за
периода 2012-2015г. От програмата става
ясно колко са имотите отдадени под наем,
продажбите през изминалата година, както и
имотите които могат да се предложат при
проявен инвеститорски интерес.
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към потенциални инвеститори и поддържане
на актуален Интернет-сайт, промотиращи
общината и и възможностите за инвестиции
Мярка 1.1.4. Разработване на общинска
програма
за насърчаване развитието на малките и
средните предприятия в общината
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и
разкриване на нови производства
Мярка 1.2.1. Изграждане на индустриал на
зона
в гр. Две могили
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз на
територията на общината
Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми
източници на електрическа енергия в района
на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и
с. Могилино
Цел 1.3. Реинженеринг на селското
стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика
Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили
позиции
направления
на
селското
стопанство
Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на пасища, мери
и ливади от общинския поземлен фонд за
насърчаване създаването на специализирани
ферми за говедовъдство, биволовъдство и
овцевъдство

териали

Брой

Изграде
на
индустр.
зона
(бр.)
Бр. производите
ли на
биогаз
Бр.
фирми,
изградили ВЕИ

дка

1

3 000

0

1

1

1 год

1

2014

0

0

1

2 год

1

2019

0

2

4

2 год

4

2016

2

3

2 год

3

2016

6 000

9 000

1 год

6 000

Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за
оранжерийно
и
полско
зеленчукопроизводство

дка

1

3

6

2 год

5

Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите на

%

100

120

150

2 год

50

2017
Текущ
о, през
пл.
период
Текущ

Извършва се ежегодно, като всяка година се
отдават общо 16 500 дка, от които към
момента 1 750 дка са отдадени за
индивидуално ползване на 4 ферми .

През

2014г.

отдадените

площи
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трайните насаждения

Мярка 1.3.1.4.Възстановяване на поливното
земеделие от речни и подпочвени източници

дка

Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени за
постоянни и временни пчелини на пчеларите

дка

Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на
отглежданите животни по видове, на глава
от населението в общината

Едри
преживни
Дребни
преж.
Еднокопитни
Свине
Пчелни
сем-ва
Птици
Зайци

Мярка 1.3.1.7.Увеличаване на площите на
зърнените култури с по-високи от средните
за областта добиви, в резултат на прилагане
на модерни земеделски практики

Подцел 1.3.2.Развитие на биологично
земеделие
Мярка 1.3.2.1. Провеждане на обучения за

%

брой

0

1 000

2 000

2 год

40

50

60

100%

110

120

20

100%

102

105

5

100%

100

100

0

100%

105

115

100%

115

130

30

100%

110

120

20

100%

100

100

0

100%

0

1 год

2 000

1 год

20

15

о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период

създаването на нови площи с трайни
насаждения са в размер на 178 дка.
В момента поливно земеделие се извършва
единствено за зеленчукопроизводство на
площите разположени до реките Баниски
Лом и Черни Лом.
През 2014г. общината е учредила право на
ползване на над десет пчелари. С цел
улесняване на наемане на терени от
общинския поземлен фонд за създаване на
постоянни и временни пчелини е променена
нормативната уредба на Община Две
могили.

Текущ
о, през
пл.
период

На територията на общината има 24 ферми,
от които 7 в гр. Две могили и 17 по селата,
които полагат усилия за привеждане на
условията за отглеждане на животни в
съответствие с изискванията на ЕС и Общата
селскостопанска политика. Регистрираните
по Закона за ветеринарно медицинската
дейност животновъдни ферми за Едър рогат
добитък са 12 броя с капацитет 1500 броя
животни.
По голяма част от кооперациите и земеделските производители вече разполагат с нова
модерна селскостопанска техника (ефективни зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен инвентар), което се дължи на защитени инвестиционни проекти за техника по Европейски
програми и преките субсидии на единица
площ.
По инициатива на Община Две могили през

110

120

1 год

20

Текущ
о, през
пл.
период

5

10

1 год

10

Текущ
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стимулиране на биологичното земеделие

Мярка 1.3.2.2. Разширяване на площите,
предназначени за развитие на биологично
земеделие

%

0

104

110

2 год

10

о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период

2014 г., в земеделския център се проведе
обучителен курс на жители от общината,
относно биологичното земеделие.

Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в
общината

Мярка
1.3.3.1.Възстановяване
съществуващите и разкриване на
площадки за риборазвъждане

на
нови

Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на заетите в
рибовъдството

Бр.

%

1

2

100

110

3

120

2 год

3 год

2

Текущ
о, през
пл.
период

20

Текущ
о, през
пл.
период

1

Текущ
о, през
пл.
период

„Рибовъдство Острица” ООД, притежащи
сертификат за инвестиция клас „В” - №
1/07.07.2014г., в момента работят по изпълнение на проект „Разработване и внедряване
/експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби (при определени биотехнологични параметри за органично производство), в условията на разработени биотехнологични
параметри
за повишаване
имунния статус на рибите”.
В рибарниците (2бр.) в с. Кацелово са заети
общо 4 души, след окончателното реализиране на проекта за рибарника в с. Острица
ще бъдат разкрити общо 12 нови работни
места.

Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна
инфраструктура,
осигурявяща
реализацията на селскостопанска продукция
Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна
информация на пчеларите за развитие на
пчеларството
и
за
реализация
на
продукцията

Средномес. бр.
инф. материали

0

1

1

6 мес
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Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински
пазар за реализация на земеделска продукция

изграден
пазар
(бр.)

0

0

1

2 год

1

20182020

Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с
Русенски университет „Ангел Кънчев” на
консултантски център за модерно земеделие
и животновъдство

изграден
център
(бр.)

0

0

1

3 год

1

20182020

14

Текущ
о, през
пл.
период

Подцел 1.3.5.Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата
селскостопанска политика на ЕС и
условията за реализация на пазарите на
Общността
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения,
съвместно с Професионална гимназия
„К.А.Тимирязев” – гр. Две могили,
на
фермерите относно европейските изисквания
и стандарти в животновъдството и условията
за реализация на животновъдната продукция
на пазарите на Общността
Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за
отглеждане на животни в кравефермите на
общината в съответствие с изискванията на
ЕС и Общата селскостопанска политика
(въвеждане и сертифициране по НАССР)

Брой
обучения

Брой
въведени ISOстандарти

0

6

14

1 год

0

7

15

1 год

15

Текущ
о, през
пл.
период

0

1

1

1 год

1

20142017

0

2

3

1 год

3

Текущ
о, през

Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на
територията
на
общината
и
утвърждаването му като приоритетен
отрасъл
Мярка 1.4.1. Разработване на дългосрочна
общинска стратегия за развитието на
туризма
Мярка 1.4.2. Изготвяне
материали, презентиращи

на рекламни
обектите на

Разработена дъл
госрочна
стратегия (бр.)
Средногод. бр.
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туризъм в общината

Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата
инфраструктура при пещера „Орлова чука”
(кът за отдих)
Мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа
еко-пътека

Мярка 1.4.5. Разширяване легловата база на
туризма в общината

рекламни материали
Бр. нови
обекти
на турист. инфраструктура
Изграде
на пътека (бр.)
%-но
увеличе
ние

пл.
период

0

1

0

100

120

2

1 год

2

20172020 г.

1

1 год

1

20182020

140

1 год

40

Мярка 1.4.6.Разработване на съвместни
проекти по въпросите на туризма с други
общини в България

Брой

0

1

3

2 год

3

Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на
туризъм в общината

Брой

0

1

2

1 год

2

Текущ
о, през
пл.
период

-Хижа Орлова чука с. Пепелина – 28 места;
-Къща за гости "Черни Лом" с. Острица 15 места;
-Арт вила "Къща за гости "Орлова чука" с.
Пепелина- 10 места;
-Къща за гости "Еделвайс" гр. Две могили 15 места.

Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период

Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите

Мярка 1.5.1. Създаване на нови обекти за
търговия, отдих и развлечения на жителите
на общината и нейните гости

%

100

120

130

1 год

30

Текущ
о, през
пл.
период

В село Помен са създадени два обекта за
отдих и развлечение на жителите и техните
гости. Резултата е постигнат чрез
изпълнение на проекти по ПРСР – мярка
322 и ПУДООС.
В село Чилнов по проект към ПУДООС
също е създадена площадка за отдих и
развлечения.
В с. Бъзовец също е изградена спортна
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площадка по ПРСР, мярка 322.
Към настоящия момент се изпълнява проект
„Обновяване
на
съществуващата
инфраструктура на Община Две могили чрез
реконструкция
на
градския
площад,
рехабилитация на градския парк и подмяна
на осветителни, напоителни и други
инсталации в него– УПИ I , кв. 151” по
Публичната
инвестиционна
програма
"Растеж и устойчиво развитие на регионите"
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и
подобряване на качеството на работната
сила

Мярка 1.6.1.Включване в регионални и
национални програми за трудова заетост

Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за
повишаване
на
професионалната
квалификация и за преквалификация
Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за
повишаване на грамотността
Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и
оказване на техническа помощ на трайно
безработни лица за намиране на работа
Мярка 1.6.5.Увеличаване броя на заетите в
икономиката на общината

%

100

Брой
курсове

0

Брой
курсове
Брой
обучения
%-но
увеличе
ние

120

100

7

130

11

1 год

1 год

30

Текущ
о, през
пл.
период

11

Текущ
о, през
пл.
период

0

5

10

1 год

10

0

6

10

1 год

10

115

120

1 год

20

1. НП ”За обучение на хора с трайни
увреждания”– 1бр. наето лице;
2. „Регионална програма за заетост” –10 бр.
наети лица;
3. НП ”Старт в кариерата” – 3 бр. наети лица;
4. НП ”СПОЗ” – 55 бр. наети лица;
1. Подкрепа за заетост – 16 бр. наети лица;
2. КРАСИВА БЪЛГАРИЯ - 25 бр. наети лица
(12 обучени по специалност „Озеленяване и
цветарство” и 13 обучени по специалност
„Строителство”)

Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период

При изпълнението на проекти по програмите
„Красива България” (25 души) и Публичната
инвестиционна
програма
"Растеж
и
устойчиво развитие на регионите" (62 души)
са заети общо 87души.
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Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в
населените места на общината
Цел 2.1. Привеждане на транспортната
инфраструктура
на
общината
в
съответствие с динамиката в развитието
на икономическите и социалните процеси
Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.
„ Места”- Две могили

Км

0

0,371

2 год

0,371

2017 2020

Мярка 2.1.2. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.
”Мусала”-Две могили

Км

0

0,318

2 год

0,318

2017 2020

Мярка 2.1.3. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.
„Родопи”- Две могили

Км

0

0,215

2 год

0,215

2017 2020

Мярка 2.1.4. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа.- Ул.
„Русалка”- Две могили

Км

0

0,420

2 год

0,420

2017 2020

Мярка 2.1.5.Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа – Ул
”Филип Тотю”, с. Бъзовец

Км

0

0,720

2 год

0,720

2017 2020

Мярка 2.1.6. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа – ул
”Вихрен” с. Баниска

Км

0

0,222

2 год

0,222

2017 2020

Мярка 2.1.7. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа – ул
”Изгрев” с.Баниска

Км

0

473

2 год

473

2017 2020

0,814

До
2020 г.

Мярка 2.1.8. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.
„Баниски Лом” с. Баниска

Км

0

0,814

2 год

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
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Две могили, област Русе”
Мярка 2.1.9. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Васил Коларов” с. Острица

Км

0

0,430

2 год

0,430

До
2020 г.

Мярка 2.1.10. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Коста Момчилов” с. Острица

Км

0

0,242

2 год

0,242

До
2020 г.

Мярка 2.1.11. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Янтра”- с. Каран Върбовка

Км

0

0,211

2 год

0,211

До
2020 г.

Мярка 2.1.12. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Отец Паисий” заедно с ул. „Панайот Волов”
с. Кацелово

Км

0

0,281

2 год

0,281

До
2020 г.

Мярка 2.1.13. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Васил Левски” с. Кацелово

Км

0

0,516

2 год

0,516

До
2020 г.

Мярка 2.1.14. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Преслав”, с. Чилнов

Км

0

0,349

2 год

0,349

До
2020 г.

Мярка 2.1.15. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Калоян” с. Чилнов

Км

0

0,138

2 год

0,138

До
2020 г.

Мярка 2.1.16. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа ул.„Г.С.Раковски” с. Батишница

Км

0

0,808

2 год

0,808

До
2017 г.

Мярка 2.1.17. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Осъм” с. Могилино

Км

0

0,230

2 год

0,230

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

38

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ, ЗА 2014 г.

Мярка 2.1.18. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Христо Ботев” с. Помен

Мярка 2.1.19. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Ангел Кънчев” с. Баниска

Мярка 2.1.20. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Васил Друмев” с. Бъзовец

Км

Км

Км

0

0

0

0,192

0,200

1,133

2 год

2 год

2 год

0,192

0,200

1,133

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

Мярка 2.1.21. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Кирил и Методий” с. Батишница

Км

0

0,380

2 год

0,380

До
2017 г.

Мярка 2.1.22. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Родопи” с. Чилнов

Км

0

0,224

2 год

0,224

До
2017 г.

Мярка 2.1.23. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Петко Войвода” с. Могилино

Км

0

0,200

2 год

0,200

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

Мярка 2.1.24. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Малчика” с. Могилино

Км

0

0,190

2 год

0,190

До
2017 г.

Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.

Км

0

0,316

2 год

0,316

До
2017 г.
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„Вела Пискова” с. Каран Върбовка
Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Бор” с. Помен

Км

0

0,284

2 год

0,284

До
2017 г.

Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Иван Вазов” с. Острица

Км

0

0,222

2 год

0,222

До
2017 г.

Мярка 2.1.28. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Беласица” с. Могилино

Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.
„Еделвайс” с. Помен

Мярка 2.1.30.Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Иван Вазов” с.Помен

Км

Км

Км

0

0

0

0,370

0,134

0,199

2 год

2 год

2 год

0,370

0,134

0,199

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

Мярка 2.1.31.Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Явор” с. Помен

Км

0

0,035

2 год

0,035

До
2017 г.

Мярка 2.1.32. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Бенковски”- с. Каран Върбовка

Км

0

0,648

2 год

0,648

До
2020 г.
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Мярка 2.1.33. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Н. Й. Вапцаров” и ул. “Широки брод”
заедно, с. Широково
Мярка 2.1.34. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Пролет” с. Баниска

Мярка 2.1.35. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Безименна” с. Помен

Км

Км

Км

0

0

0

0,680

2 год

0,139

2 год

0,062

2 год

0,680

0,139

0,062

До
2020 г.

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

Мярка 2.1.36. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Рила” с. Помен

Км

0

0,149

2 год

0,149

До
2017 г.

Мярка 2.1.37. Ремонт на общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
“Филип Тотю” с. Кацелово

Км

0

0,267

2 год

0,267

До
2020 г.

Мярка 2.1.38. Рехабилитация ул. “Нова
махала” с.Пепелина

Км

0

2 год

1,0

До
2020 г.

Мярка 2.1.39. Ремонт и реконструкция на
площадно пространство в с. Каран Върбовка

Кв.м

0

650

2 год

650

До
2020 г.

Мярка 2.1.40. Ремонт и реконструкция на
площадно пространство в с. Острица

Кв.м

0

2 100

2 год

2 100

До
2020 г.

Мярка 2.1.41. Ремонт и реконструкция на
площадно пространство в с. Чилнов

Кв.м

0

890

2 год

890

До
2020 г.

1,0
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Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то класната
пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона
Баниска

Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна пътна
мрежа Разклона – Бъзовец Баниска, посока
Батишница

Мярка 2.1.44. Ремонт и реконструкция на
градски площад Две могили

Км

Км

Бр.

0

0

0

4,680

4,300

1

2 год

2 год

2 год

4,680

4,300

1

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект
„Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005-І-5 /Обретеник-Бяла/-граница
/Община Борово-Община Две могили/Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000
до км. 12+300 с подмяна на второстепенен
уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ5001
/Две
могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с
подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до
ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община
Две могили, област Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект
„Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005-І-5 /Обретеник-Бяла/-граница
/Община Борово-Община Две могили/Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000
до км. 12+300 с подмяна на второстепенен
уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ5001
/Две
могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с
подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до
ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община
Две могили, област Русе”

До
2020 г.

Към настоящия момент се изпълнява по
Публичната
инвестиционна
програма
"Растеж и устойчиво развитие на регио-ните"
– проект „Обновяване на съществу-ващата
инфраструктура на Община Две могили чрез
реконструкция
на
градския
площад,
рехабилитация на градския парк и подмяна
на осветителни, напоителни и други
инсталации в него– УПИ I , кв. 151”
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Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и
канализационната
инфраструктура
на
общината

Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по път
RSE 1082 – ул. „Георги Димитров” село
Чилнов

Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по път
RSE 1005 – ул. „Георги Димитров” село
Бъзовец

Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата
водопроводна мрежа на територията на град
Две могили
Мярка 2.2.4. Изграждане на канализационна
мрежа на територията на град Две могили
Мярка 2.2.5. Изграждане на пречиствателна
станция на територията на град Две могили

Отремон
тиран
водопр.
(бр)

0

1

2 год

1

До
2020 г.

Отремон
тиран
водопр
(бр)

0

1

2 год

1

До
2017 г.

Км

0

45

2 год

45

До
2020 г.

Км

0

45

2 год

45

До
2020 г.

Изграде
на станция (бр)

0

1

2 год

1

До
2020 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект
„Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005-І-5 /Обретеник-Бяла/-граница
/Община Борово-Община Две могили/Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000
до км. 12+300 с подмяна на второстепенен
уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ5001
/Две
могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с
подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до
ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община
Две могили, област Русе”
Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект
„Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005-І-5 /Обретеник-Бяла/-граница
/Община Борово-Община Две могили/Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000
до км. 12+300 с подмяна на второстепенен
уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ5001
/Две
могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с
подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до
ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община
Две могили, област Русе”
Отремонтиран е участък от водопроводна
мрежа по ул. „Дружба” гр. Две могили – 240
м.
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Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
Цел 3.1. Подобряване на социалната
инфраструктура на общината

Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка
в с. Помен

Мярка 3.1.2.Ремонт и реконструкция на парк
с паметник - с. Широково

Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция на
парка пред културен дом - с. Батишница

Мярка 3.1.4.Изграждане на парк с детска
площадка в с. Бъзовец, спортна площадка за
мини ханбал и баскетбол
Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две
могили, включително и чрез прилагане на
мерки за енергийна ефективност
Мярка 3.1.6. Ремонт на основно училище – с.
Баниска и прилагане на мерки за енергийна
ефективност на сградата
Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция на

Изграде
на
площадка (бр)
Ремонти
ран и реконстру
ктиран
парк бр)
Ремонти
ран и
реконстр
уктиран
парк
(бр)
Изграден парк
(бр)
Ремонти
рана
детска
ясла (бр)
Ремонти
рано
училище
(бр)
Ремонти

0

1

1 год

1

До
2017 г.

0

1

1 год

1

До
2020 г.

0

1

1 год

1

Има една изградена детска площадка по
проект към ПУДООС и една по ПРСР по м.
322, проект „Реконструкция на улична
мрежа, тротоари и площади в с. Могили-но,
с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

0

1

1 год

1

До
2017 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе”

0

1

1 год

1

До
2020 г.

Изпълнено със собствени средства

0

1

1 год

1

До
2020 г.

0

1

1 год

1

До
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ЦДГ- гр. Две могили, включително и чрез
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност

Мярка
3.1.8.
Модернизиране
на
материалната
база
на
общинското
здравеопазване
Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала Гробищен парк град Две могили
Мярка
3.1.10.
Водоснабдяване
на
гробищните паркове в населените места на
общината

рана и
реконструктирана
ЦДГ
(бр)
Закуп.но
во
оборудване
(хил.лв.)
Ремонти
рана
зала (бр)
Бр.

2020 г.

0

200 000
лв

0

0

300 000
лв.

1

16

Изпълнено с проект „Медицински център и
Център за обществена подкрепа” по
Публичната
инвестиционна
програма
"Растеж и устойчиво развитие на регионите"

1 год

300 000
лв.

До
2020 г.

1 год

1

До
2020 г.

16

До
2020 г.

Водоснабдени са гробищните паркове в
селата Батишница, Бъзовец, Баниска,
Могилино, Помен, Чилнов, Пепелина – 9
захранвания, остават още 7.

1 год

Цел 3.2. Подобряване на културната
инфраструктура на общината

Мярка 3.2.1.Вътрешен ремонт и подобряване
качеството на културните услуги в читалище
„Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили

Лева

0

240 000
лв

240 000
лв

1 год

240 000
лв

2014 г.

Изпълнява се по ПРСР по м. 322, проект
„Подобряване на културната инфраструктура
в Община Две могили и създаване на
условия за по-добри културни услуги в
читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919”
гр. Две могили”

1 год

240 000
лв

До
2020 г.

Изпълнява се по ПРСП по м. 322, проект
„По-качествени културни услуги чрез
реконструкция и модернизация на Народно
читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.

Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция на
читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец

Лева

0

Мярка 3.2.3.Ремонт и реконструция на
читалищата в общината

Лева

0

120 000
лв

1 год

120 000
лв

До
2020 г.

Мярка 3.2.4.Реконструкция и ремонт на
сгради с религиозно значение (православни

Лева

0

700 000
лв.

1 год

700 000
лв.

До
2020 г.

Извършва се реконструкция и ремонт на
сгради с религиозно значение на Манастир
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храмове) и подобряване на прилежащите
пространства, в населените места на
общината - Храм „Св. Троица” – град Две
могили и Манастир „Св. Марина” – село
Каран Върбовка

„Св. Марина” – с. Каран Върбовка по ПРСР.

Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място
в двора на Храма “Света Троица” - град Две
могили и извършване на частични ремонтни
дейности по храма

Лева

0

Цел 3.3. Подобряване на спортната база в
общината
Мярка 3.3.1. Подобряване на спортната база
в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, град Две
могили, в т.ч. и прилагане на мерки за
енергийна ефективност
Мярка 3.3.2. Изграждане на нови спортни
терени

Лева

0

лв

0

Мярка 3.3.3. Разработване на общинска
стратегия за развитието на спорта

Разработена
стратегия (бр)

0

Цел 3.4. Подобряване
дейности в общината

на

Мярка
3.4.1.Предоставяне
„Социален
асистент”
и
помощник”

400 000
лв

1 год

400 000
лв

До
2020 г.

1 год

450 000
лв

До
2020 г.

300 000
лв

1 год

300 000
лв

До
2020 г.

1

1 год

1

До
2020 г.

1 год

1 800
000 лв

Текущ
о, през
пл.
период

1 год

1

До
2017г.

1 год

240 000
лв

До
2020 г.

450 000
лв

По Храма „Света Троица” – гр. Две могили
са правени частични ремонтни дейности със
средства от Комисия по вероизповеданията и
правата на човека.

социалните

на
услуга
„Домашен

лв

0

1 000
000 лв

Рекулти
вирано
депо

0

1

лв.

0

120 000
лв

1 800
000 лв

По проектите „Звено за социални услуги в
домашна среда – община Две могили”
(Помощ в дома) и „Подкрепа за достоен
живот” бяха обгрижвани 89 потребителя от
47 лични асистента и 21 домашни
помощници.

Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО
Мярка
3.5.1.Рекултивация
съществуващото депо за отпадъци.

на

Мярка 3.5.2. Изграждане на площадки с
компостиращи функции

240 000
лв
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Мярка 3.5.3. Изграждане на регионално
сметище за ТБО в партньорство със
съседните общини: Бяла, Борово, Ценово,
Полски Тръмбеш и Опака

Изграде
но
сметище

0

1

2 год

1

До
2020 г.

Във връзка с отправено от Бенефициента
искане за спиране на срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ №DIR5112122-С010 за проект №DIR-5112122-8-76
“Изграждане на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Борово
(Бяла, област Русе)” с писмо с изх. №08-003563/12.09.2013 г. Министерството на
околната среда и водите на основание чл. 5,
ал. 2 от общите условия на ДБФП спира
срока на горепосочения Договор от
12.09.2013 г. до сключване на договори по
съответните обществени поръчки, за които
са постъпили жалби в КЗК.

1

До
2020 г.

Изпълнено по Публичната инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите" – по проект „Медицински
център и Център за обществена подкрепа”

Цел
3.6.
Постигане
на
енергийна
ефективност и намаляване замърсяването
на атмосферния въздух
Мярка 3.6.1.Енергийна реконструкция на
сградата на Поликлиника Две могили

Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните
обществени и жилищни сгради в общината

Мярка 3.6.3. Саниране на
административна сграда (БКС)

общинска

Енерг.ре
конструира
на поликлини
ка (бр)

%

Санирана
сграда
(бр)

0

100 %

1

125

0

2 год

150

2 год

50

До
2020 г.

1

1 год

1

До
2020 г.

Извършено е саниране на Общинска
административна сграда (БКС) на ул. „Кирил
и Методий” – гр. Две могили (приключен),
Медицински център и Център за обществена
подкрепа (приключен), културен дом в гр.
Две могили (не е приключен) и културен
дом в с. Бъзовец (не е приключен)
Изпълнено с проект „Саниране и основен
ремонт на административна сграда в УПИ
XV-809, кв. 77, гр. Две могили” по „Красива
България”

Цел 3.7. Запазване на благоприятните
тенденции в екологичната обстановка на
общината
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Мярка 3.7.1. Създаване на система за
контрол за
прилаганите пестициди и
химикали в аграрния сектор
Мярка 3.7.2. Разработване на планове за
управление
на
защитени
територии,
защитени видове и защитени зони
Мярка 3.7.3. Въвеждане на система за
ефективно управление на отпадъците, чрез
разделното им събиране и обработка
Мярка 3.7.4. Поддържане и разширяване
площта на обществените паркове и градини

Създаде
на с-ма
(бр.)

0

Бр.

0

Създаде
на с-ма
(бр.)

0

%

100

1

110

1

2 год

1

До
2020 г.

1

2 год

1

До
2020 г.

1

2 год

1

До
2020 г.

20

Текущ
о, през
пл.
период

120

1 год

Мярка 3.7.5.Залесяване на нови площи за
намаляване на ерозията и подобряване
състоянието на околната среда

%

100

110

120

1 год

Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени пояси
около детските, учебните, лечебните и
социални заведения и спортните комплекси.

%

100

110

120

1 год

Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска
система за мониторинг върху елементите на
околната среда
Цел 3.8. Осигуряване на градостройствена
основа за разширение на техническата и
социалната инфраструктура на общината
Мярка 3.8.1. Разработване и осъвременяване
на
териториално-устройствените,
градоустройствени и геодезически планове
на населените места, като предпоставка за
баланисирано и устойчиво развитие на
общината
Мярка 3.8.2. Мярка 3.8.2. Изготвяне на
кадастрални карти по населените места на
общината

20

Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период

Изграде
на с-ма
(бр.)

0

1

2 год

1

До
2020 г.

Бр.
планове

0

7

2 год

7

До
2020 г.

Бр.
планове

0

7

2 год

7

До
2020 г.

Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община
Две могили, област Русе” и ПУДООС.
През
2014г.
отдадените
площи
за
създаването на нови площи с трайни
насаждения са в размер на 178 дка.
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Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили
Цел 4.1. Повишаване на административния
капацитет
Мярка 4.1.1.Разработване на програми за
обучение на общинските служители, които
изпреварващо да посрещат нуждите от
обучение на персонала.
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения за
усвояване на средства от Европейските
фондове

Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения за
превенция и борба с противообществените
прояви

Брой
програми
Брой
курсове

Брой
курсове

0

4

7

1 год

7

Текущ
о, през
пл.
период

Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят
лични планове за обучение, които се
обобщават в годишен план за обучение,
който се утвърждава от кмета на общината.

14

Текущ
о, през
пл.
период

Ежегодно
служители
от
общинска
администрация Две могили вземат участие в
обучения, относно усвояването на средства
от Европейските фондове.

Текущ
о, през
пл.
период

МКБППМН - Две могили реализира и
участва в редица срещи, беседи, семинари и
обучителни мероприятия с акцент: агресията
сред подрастващите, здравна култура,
опасни игри в свободното време и
опасностите по пътищата и др. Комисията
работи с ЦОП-Две могили, РУП - Две
могили, РУ на Транспортна полиция - Русе,
отдел 'Закрила на детето" към ДСП - Две
могили и др. Комисията участва и в срещи с
БМЧК - Русе и БМЧК - Две могили, сред
които прожекция на образователен филм за
доброволчеството, анти-спин акция и др.

0
8

14

1 год

0
4

Мярка 4.1.5. Изграждане на система за
непрекъснат
мониторинг
върху
изпълнението на Общинския план за
развитие

Изграде
на с-ма
(бр.)

0

Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с
организации на гражданите и на бизнеса

Бр. изградени
партньорства

0

4

7

1 год

7

1

1 год

1

8

1 год

8

Текущ
о, през
пл.
период
Текущ
о, през
пл.
период
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Мярка 4.1.7.Разработване и въвеждане на
ясни критерии за разпределяне на
финансовите средства и на система за
перманентен
контрол
по
тяхното
изразходване

Въведен
а с-ма
(бр.)

0

1

1 год

1

Текущ
о, през
пл.
период

Изготвена Наредба № 6 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 Две
могили за контрола СФУК

С измененията
и допълненията на
Административнопроцесуалния кодекс от
2014 год. е въведено изискването за
поетапно въвеждане на комплексното
административно обслужване (КАО) в
администрациите.
Като следваща стъпка работим над анализа
на документите, които заявителят следва да
представи
на
администрацията
и
предприемане на действия по изменение и
допълнение на нормативните актове,
приемани от Общински съвет с цел
привеждането им в съответствие с
изискванията за подготовка въвеждането на
комплексното административно обслужване
(КАО).
Общинска адмнистрация Две могили
извърши
преглед
на
предоставяните
административни услуги и приведе тяхното
наименование и нормативно основание в
съответствие с актуалния Списък на
унифицираните
наименования
на
административните услуги (СУНАУ).
Община Две могили предоставя на
гражданите и бизнеса 17 броя услуги по
електронен път в съответствие със ЗЕУ.

Цел 4.2. Повишаване качеството на
административното
обслужване
на
гражданите и бизнеса, в съответствие с
добрите
управленски
практики
и
стандарти на ЕС

Мярка 4.2.1. Въвеждане на информационни
технологии за изграждане на интегрирана
система за управление в общината

Бр. въведени
технологии

0

Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация на
проекта за електронно правителство

Реализи
ран
проект

0

2

3

1 год

3

Текущ
о, през
пл.
период

1

1 год

1

Текущ
о, през
пл.
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Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите
в работата на общинската администрация

(бр.)
Бр. въведени
стандарти

0

1

1 год

1

период
Текущ
о, през
пл.
период

Цел 4.3.Развитие на публично-частните
партньорства
Мярка 4.3.1. Създаване на нови публичночастни партньорства в областта на
публичните услуги и туризма

Бр. нови
ПЧП

0

1

1

1 год

1

Текущ
о, през
пл.
период

Цел 4.4. Участие на общината в местните
културни събития

Мярка 4.4.1. Организиране на местни
културни празници и инициативи, свързани
с местните обичаи и традиции

Среден
бр.
ежегодни инициативи

3

4

4

1 год

1

Текущ
о, през
пл.
период

Девет любителски певчески колектива
популяризират фолклора и традициите на
община Две могили.Участията им в
регионални и национални събития и прояви
носят много и престижни отличия в
общината, които са оценка и възнаграждение
за
безкористния
труд
на
самодейците.Възстановени
са
народни
обичаи и традиции, в резултат на което в
празничният цикъл на общината се
отбелязват
Бабинден, Трифон Зарезан,
Цветница, Великден, Еньовден. В с.
Широково всяка година „денят на заврения
зет” е повод за общоселска среща с много
хумор, настроение и емоции. В Две могили и
селата Широково, Острица, Каран Върбовка,
Чилнов, Батишница, Бъзовец и Кацелово
функционират самодейни вокални състави,
които активно се включват в местните ,
общински и регионални инициативи.В
с.Баниска твори самодеен театрален състав,
който всяка година изненадва публиката на
общината с нови постановки.
През 2010г. успешно стартираха два
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Мярка 4.4.2.Участие на общината
съвместни
културни
мероприятия
партньорски организации

в
с

Среден
бр.
ежегодни
участия

3

4

4

1 год

1

Текущ
о, през
пл.
период

нови проекта , целящи популяризирането на
местните обичаи и традиции, както и
даденостите на населеното място.Вече пета
поредна година през м. юни в уникалната с
природните
си
дадености
местност
„Аязмото” в с. Каран Върбовка се
осъществява събора „Жива вода”, свързващ в
едно живителната сила на целебния извор и
непресъхващата съкровищница на народното
творчество. С подкрепата на общинска
администрация и ентусиазма на самодейците
от Кацелово през месец август селото дава
среща и сцена на най-старата етнографска
група в България в уникалния „Събор на
хърцоите”.
Община Две могили е една от малкото в
страната, които подкрепят функционирането
на Общински детски комплекс, към който
работят
детски
танцов
ансамбъл
„Ралички”,вокално студио „Кейси”,група за
турски фолклор „Йълдъз”,както и студио за
модерен балет.Дванадесета поредна година
градът е домакин на Международния детски
фолклорен фестивал „С фолклора от
миналото-заедно в бъдещето”, благодарение
на който деца от различни държави насочват
мислите и желанията си в посока
съхраняване
и
популяризиране
на
традициите и фолклора.
През 2014г децата от ОДК Две могили взеха
участие в редица мероприятия в страната и
чужбина.Групата
по
турски
фолклор
„Йълдъз” участва в Празника на детето в
гр.Алтънова, Р. Турция, където нашите
танцьори бяха посрещнати с много
аплодисменти.Групата участва също в
концерта „БАТЕР” в гр.Бяла и получи
грамота за отлично представяне.
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ДТА ”Ралички” взеха участие в редица
фестивали
и
концерти.
Посетиха
гр.Неготино, Македония, където взеха
участие
в
Международния
фестивал
„Македонски средби”. Взеха участие също и
в
Международния
детски
фолклорен
фестивал „Опо весело”в гр.Радовиш,
Македония.
Възпитаниците на ДВС „Кейси” взеха
участие в Детския фолклорен фестивал
„Фолклорна огърлица” в гр.Котел, където
Симона Георгиева зае първо място, на този
фестивал имаме още две втори и две трети
места в различните възрастови категории.
Децата от „Кейси” взеха участие и в
концерта „БАТЕР” в гр.Бяла и също така
участваха в Международния фестивал в
гр.Неготино, Македония. ДВС „Кейси” взе
участие и в Младежкия фолклорен фестивал
„Жива вода”, където нашите певци взеха
много от наградите.
По традиция всяка година на 8 април- Деня
на ромите, ромската група „Ланомен” изнася
концерт
пред
двемогилската
общественост.Група „Ланомен” взе участие
и в концерта „БАТЕР” в гр.Бяла.
ОДК е организатор и на Международния
детски фолклорен фестивал „С фолклора от
миналото-заедно в бъдещето”, който тази
година се проведе за 11 пореден път. Във
фестивала взеха участие танцьори от
Румъния, Македония и България.
Цел
4.5.Подпомагане
на
местната
икономика, развитието на човешките
ресурси и подобряване качеството на
живот чрез увеличаване на привлечените
средства от ЕС
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Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на
спечелените проекти и дела на привлечените
средства от ЕС за развитието на общината,
за съхраняване и развитие на културноисторическото наследство, традициите и
занаятите

%
увелич.
на
проектите

100

110

120

1 год

20

Текущ
о, през
пл.
период

2

Текущ
о, през
пл.
период

3

Текущ
о, през
пл.
период

2

Текущ
о, през
пл.
период

Община Две могили изпълнява проекти по
различни оперативни програми (ПИП,
ПУДООС, ОПАК, ПРСР, ПРЧР, КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ),
които
допринасят
за
развитието на общината.

Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество
с други общини в страната и в чужбина
Мярка 4.6.1. Сключване на договори за
партньорство с други общини в страната

Бр. нови
договори

Мярка 4.6.2. Посещения и проучване на
място на опита на други администрации в
страната и в чужбина

Бр.
посещения

Мярка 4.6.3. Интегриране с други общини в
страната и ЕС за разработване на съвместни
проекти за икономическо развитие, туризъм,
културно сътрудничество,екология и др.

Бр.
проекти

0

2

2

2

3

2

5

4

1 год

1 год

1 год

Общински съвет Две могили, заедно с
Кметът на Общината, Зам. кмета, кметове на
кметства от Общината и служители от
общинска администрация посетиха Община
Дряново с цел запознаване с работата на
администрацията и обмяна на опит.
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Приложение № 2
Приоритетни проекти за реализация в Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.
Код на
проекта

П1

П2

П3
П4

П5

Наименование на проекта
Проект „Реконструкция на
улична мрежа, тротоари и
площади
в
с.Могилино,
с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец,
с.Батишница”
Проект
„Подобряване
на
общинска пътна мрежа по път
RSE 1005-I – 5 /Обретеник –
Бяла/ - граница /Община
Борово-Община Две могили/Батишница-Бъзовец,
с
подмяна на второстепенен
уличен
водопровод
в
с.Бъзовец по път Две могилиОстрица-Широково-ЧилновБаниска, с подмяна на
водопровод
в
с.Чилнов,
община Две могили
Проект „Подкрепа за достоен
живот”
Проект „Звено за социални
услуги в домашна среда Община Две могили”
Проект
„Подобряване
и
развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води
в алгомерации между 2 000 и
10 000 е.ж.”

Индикативна
стойност (лв)

Източник на
финансиране

Включен в
ИПГВР1

Бенефициент2

Партньорски
структури

Време за
реализация

Статус на
проекта3

1 871 116

Програма за
развитие на
селските райони,
мярка 322

не

Община Две
могили

не

2017

В процес на
изпълнение

5 245 208

Програма за
развитие на
селските райони,
мярка 321

не

Община Две
могили

не

2017

В процес на
изпълнение

403 906,64 лв

ОПРЧР

не

Община Две
могили

не

До 2015

В процес на
изпълнение

156 700,06

ОПРЧР

не

Община Две
могили

не

До 2014

В процес на
изпълнение

40 000 000

МОСВ

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

1

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Община; други организации; други организации в партньорство с общината
3
Финансирани проекти в процес на изпълнение; чакащи одобрение и финансиране; в процес на разработване
2
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П6

П7

П8

П9

П10

Проект „Реконструкция на
улична мрежа, тротоари и
площади
в
с.Широково,
с.Чилнов, с.Острица, с.Каран
Върбовка, с.Кацелово”
Проект”Повишаване
на
енергийната ефективност на
сградите на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Две
могили, ОУ „Христо Ботев” с.
Баниска. ЦДГ „Св. Св. Кирил
и Методий” гр. Две могили и
детска ясла”
Проект „Вътрешен ремонт и
подобряване
качеството на
културните
услуги
в
читалище „Св.Св. Кирил и
Методий” гр. Две могили”
Проект „Реконструкция и
ремонт
на
сгради
с
религиозно
значение
(православни
храмове)
и
подобряване на прилежащите
пространства, в населените
места на общината - Храм
„Св. Троица” – град Две
могили и Манастир „Св.
Марина” – село Каран
Върбовка”
Проект
„Изграждане
на
регионална
система
за
управление на отпадъците в
регион Борово (Бяла, обл.
Русе)

2 300 000

ПРСР
мярка 322

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

1 125 000

МРРБ

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

240 000

ПРСР
мярка 321

не

Читалищно
настоятелство

не

2014

В процес на
изпълнение

2 000 000

ПРСР
мярка 322

не

Църковно
настоятелство

не

2020

Работен
проект

не

Общините Бяла,
Борово, Две
могили, Ценово,
Полски
Тръмбеш, Опака

Общините
Бяла, Борово,
Две могили,
Ценово,
Полски
Тръмбеш,
Опака

2020

В процес на
изпълнение

20 774 452

МОСВ
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