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Въведение
Според Закона за регионално развитие / в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.21 от 13 март 2020 г./, системата от документи за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие обхваща:
1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие;
2. Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво
2;
3. План за интегрирано развитие на община (ПИРО).
В съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за
интегрирано развитие на община Две могили определя средносрочните цели и приоритети за
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за
планиране и общия устройствен план на общината. Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР, Планът за
интегрирано развитие на общината осигурява пространствена, времева и фактическа
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното
състояние на общинската територия.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили като стратегически документ
обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок
жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Той интегрира
регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми,
нуждите и потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
Основен подход при разработването на Плана е прилагането на интегрирания подход
на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики и на
различните секторни дейности за въздействие на базата на местните специфики. Пазарът на
труда, заетостта, транспортното обслужване, качеството на околната среда, образованието,
здравеопазването и множество други социални елементи си взаимодействат, за да окажат
влияние на икономическото развитие. Макар всяка от тези сфери да има своите собствени
цели, приоритети и бюджети, Планът за интегрирано развитие на община Две могили
съдържа общи приоритети за тези сфери, доколкото тези институционално отделни елементи
си въздействат взаимно. Принципът на интегрирания подход е водещ при разработването на
ПИРО и съответно прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили е изработен за цялата
територия на общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и
на възможностите за коопериране със съседни общини,
Планът за интегрирано развитие на община Две могили съдържа:
1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и
потенциалите за развитие на общината;
2. цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021 – 2027 г;
3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с
други общини;
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4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на
информация и публичност;
6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и
оптимален график на изпълнение;
7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по
години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи;
8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;
9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на
плана.
При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Две могили са
използвани подходи, методи и принципи, които гарантират в значителна степен
съответствието на този стратегически документ с нормативните изисквания в областта на
регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети
на развитието в България. В тази връзка той е синхронизиран с предвижданията на
Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. (актуализация 2019 г.)
и с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион на
планиране за периода 2021 – 2027 г. Освен това, Планът е съобразен със специфичните
условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и
имотния регистър за територията на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили е разработен и в съответствие
с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с изискването този
документ да допринася в максимална степен за постигането на цел 5 на кохезионната
политика: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Планът за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. е
разработен също в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г.,
определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и прилагане на
плановете за интегрирано развитие на община.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. има характер на
отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
Планът за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. е
обсъден и е приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината / Решение №
….. по Протокол № …/…….2020 г.
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

1. Обща характеристика на общината
1.1. Местоположение и географски особености
Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина
върху площ от 345 кв. км. Заема 13,1 % от територията на Русенска област и 0,3% от тази на
цялата страна. Територията й се състои от землищните граници на 12 населени места: селата
Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен,
Пепелина, Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две могили. Той се
намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп линията Русе - Горна
Оряховица. Община Две могили граничи с общините Иваново, Борово, Опака, Попово и
Бяла.(вж. Сх. № 1.)

Сх. № 1. Географско положение на Община Две могили

Разстоянията на общинския център Две могили до центровете на съседните общини и
до някои големи градове в България са дадени в Таблица №1.
Таблица №.1. Разстояния в километри от гр. Две могили до центровете на съседни
общини и до някои големи градове в България
София

Варна

Русе

Велико
Търново

Бяла

Борово

Попово

Иваново

Опака

280

220

32

80

20

12

41

12

38

Източник: www.bgmaps.com

В община Две могили живее около 3,55% от населението на област Русе (9 498 души
по постоянен адрес към 31.12.2019 г.) и около 1% от населението на Северен централен
район.
Община Две могили е на пето място по население сред общините в областта. Найголяма е концентрацията на населението в общините Русе, Сливо поле и Бяла – 82% от общия
брой жители на областта. Най-малка по територия е община Борово, а по население - община
Ценово. Община Русе е с най-голяма територия в областта. Средната гъстота на населението
7
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в община Две могили е 22,7 души на кв. км., като по този показател общината се нарежда на
пето място сред останалите общини в областта. Средната гъстота на населението в община
Две могили е по-ниска от средните стойности за област Русе (78.0), за СЦР (52,4) и за
страната (62,6). По брой населени места (12), община Две могили заема трето място в
областта след общините Русе (14 населени места) и Иваново (13 населени места). Вж.
Таблица № 2.:
Таблица № 2. Основни статистически данни за община Две могили и останалите общини в
област Русе
Територия
кв. км

Население
брой
31.12.2019 г.

Гъстота на
населението
за 2019 г.
(души на
кв. км.)

Населени
места
(брой)

Градове
(брой)

Села
(брой)

България

111 001,9

6 951 482

62,6

5 257

257

4 998

Северен централен

14 974.0

784 168

52,4

996

39

957

Област Русе

2 803.4

218 477

78,0

83

9

74

Община Борово

252.2

5 024

20,0

7

1

6

Община Бяла

352.0

11 750

33,4

11

1

10

Община Ветово

448.7

11 143

24,8

7

3

4

Община Две могили

342.3
425.8
469.2
255.0

9 498
7 873
157 577
9 557

27,7
18,5
335,8
37,5

12
13
14
11

1
2
1

11
13
12
10

258.2
4 788
18,5
9
Източник: Национален статистически институт

-

9

Район, област, община

Община Иваново
Община Русе
Община Сливо поле
Община Ценово

Както и в повечето общини в област Русе, в общината има един град – Две могили,
който е и общински център. Като селище гр. Две могили съществува още от дълбока
древност. Първи сведения за него са намерени в преддверието на пещерата Орлова чука край
село Пепелина. Това са каменни и керамични оръдия на труда, датиращи към 4 000 година
пр. Христа. Селището има своя средновековна история и се съхранява през турското робство.
След Освобождението, благодарение на благоприятното си географско разположение и
изграждането на жп линия Русе-София, Две могили се разраства и през 1969 г. е обявен за
град.
Община Две могили е от IV-ти функционален тип.

1.2. Териториални и поземлени ресурси
Както се вижда от Таблица № 2, община Две могили е на четвърто място по площ сред
общините в област Русе. Тази площ е разпределена по населени места на общината по
следния начин: Вж. Таблица № 3:
Таблица № 3. Площи на землищата на населените места в община Две могили
(в кв. км)

Населено място

Площ
Кв. км
%
33,945
9,917
24,056
7,028

с. Баниска
с. Батишница
8
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с. Бъзовец
гр. Две могили
с. Каран Върбовка
с. Кацелово
с. Могилино
с. Острица
с. Пепелина
с. Помен
с. Чилнов
с. Широково
О б щ о:

31,704
39,769
33,244
47,161
28,294
30,933
20,207
15,935
18,578
18,472
342,295

9,262
11,618
9,712
13,778
8,266
9,037
5,903
4,655
5,427
5,396
100,00

Източник: Национален статистически институт

Общата площ на землището на община Две могили има следната структура: Вж.
Таблица № 4:
Таблица 4. Баланс на територията на община Две могили (дка)
Земеделска

Горска

Населени
места
дка

Две могили

33236

2232

2871

Водни
течения и
водни
площи
117

Баниска

23089

9178

1035

Бъзовец

21989

8089

Кацелово

35903

Каран Върбовка

За добив на
полезни
изкопаеми

За транспорт
и инфраструктура

-

775

761

-

181

908

269

-

69

9625

1532

298

-

165

21078

10702

801

192

-

137

Острица

21657

8209

627

252

46

88

Чилнов

14822

2736

689

266

-

111

Батишница

20755

2238

1080

2

-

289

Могилино

19985

7509

901

60

59

107

Пепелина

16491

2703

428

153

36

158

Широково

15596

2192

438

170

-

150

Помен
Общо за
общината

11020

4531

563

-

-

92

255621

69944

11873

2540

141

2322

Населени места

Източник: Национален статистически институт

1.3. Природно - ресурсен потенциал
1.3.1. Релеф, почви, климат, води и полезни изкопаеми
Община Две могили заема територията на обширно заравнено льосово плато,
характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове.
Югоизточният район на общината, заключен между реките Черни Лом на север и Баниски
Лом на запад, се заема от крайните северозападни разклонения на Поповските височини. В
тях, югоизточно от село Помен, на границата с община Попово се намира максималната й
височина – връх Курдьовен 399,9 м. В района, разположен северно и източно от река Черни
Лом, до границата с община Иваново, попадат крайните западни части на Разградските
9
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височини. Тук максималната височина от 339,8 м се намира източно от село Кацелово, на
границата с община Иваново. Североизточно от село Пепелина, в коритото на река Черни
Лом, в близост до пещерата Орлова чука е най-ниската точка на община Две могили – 90 м
надморска височина.
Геоложкият строеж на територията на общината е изграден от два вида строителни
почви – аптски варовици и комплекс от льосовидни отложения. Общината се намира в
земетръсен район. Горният почвен слой, който е обработваема почва, е предимно чернозем.
Под влияние на ерозивните процеси са разпространени тъмносиви и сиви горски почви, а по
поречията на реките има алувиално-ливадни почви.
Природният комплекс от разнообразен ландшафт създава благоприятни условия за
развитие на земеделие и животновъдство.
Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи
екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Две могили, както
и предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие. Община Две могили
попада в областта на умереноконтинентален климат и според климатичното райониране в
България тук има най-добре изразена континенталност на климата: горещо лято, студена
зима, големи годишни амплитуди на температурата, подчертан летен максимум на валежите.
Средната годишна температура е около 12°С. Всеобщото настъпило затопляне на климата
дава своето отражение и в община Две могили.
Преобладаващите ветрове с почти еднакъв дял са североизточните и югозападните.
Цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността на
терена е на дълбочина 25 м. Това са води в малки количества с временен характер. Подземни
води няма. Град Две могили е водоснабден през 1952 г., с което се решава проблемът с водата.
Основна водна артерия на община Две могили е река Черни Лом, която протича през
нея с част от долното си течение в дълбока, на места каньоновидна долина, с множество
меандри. Югоизточно от село Кацелово реката навлиза в общината откъм община Опака и
се насочва на запад. Минава покрай селата Каран Върбовка, Острица и Широково и завива
на север, като долината ѝ добива каньоновиден характер с множество меандри.
Североизточно от село Пепелина, в близост до пещерата Орлова чука напуска пределите на
община Две могили и навлиза на територията на община Иваново. В нея отляво при село
Широково се влива най-големият ѝ приток – река Баниски Лом, която протича през общината
с най-долното си течение. Река Баниски Лом тече от юг на север в дълбока каньоновидна
долина, като преминава последователно през селата Баниска, Чилнов и Широково, където се
влива в р. Черни Лом. На нея южно от село Баниска е изграден най-големият язовир в област
Русе - язовир „Баниски“, по-голямата част на който попада на територията на Община Бяла.
Язовирът, разположен в близост до с. Баниска е атракция за любителите на риболова.
Местността Аязмото в село Каран Върбовка е посещавана ежегодно от стотици туристи
от страната заради водата от извора, смятана за лечебна.
Реките, които преминават през общината – Черни и Бели лом, са потенциален източник
за поливане на обработваеми земеделски земи.
В общината няма открити залежи на рудни полезни изкопаеми.

1.3.2. Защитени зони, защитени територии и биоразнообразие
Преобладаващата растителност на територията на общината са широколистни дървета
– тополи, акация, клен, дъб, габър, бряст, липа, леска, бреза и др. Горите са били култивирани.
След демократичните промени в страната и реформите в селското стопанство, горите са
върнати на собствениците им и по-голяма част от тях се изсичат.
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Животинският свят в района е представен от елени, сърни, диви свине, зайци, фазани,
яребици и катерици.1 Освен полезния, има и вреден дивеч: вълци, лисици, чакали, срещат се
и язовец, белка, дива котка, полска мишка, и др.
Характерна особеност на община Две могили е красивата и екологически чиста
природа. Красивите местности и природните забележителности я правят привлекателна за
любителите на познавателния туризъм. Тези фактори, заедно с благоприятното
местоположение на общината, обуславят развитието на туризъм не само с локално, но и с
национално и международно значение.
България е една от страните в Европа с най-голямо биологично разнообразие.
Защитените територии - 5.2% от националната територия, и защитените зони по Натура 2000
- 35% от националната територия, съставляват Националната екологична мрежа (НЕМ).
Делът на защитените зони по Натура 2000 в България е около 2 пъти над средноевропейското
ниво - 18%. Североизточният район с 1.11% и Северният централен район с 2.02%, са с наймалко защитени територии в страната. Защитените зони по Натура 2000 също имат наймалък дял в Североизточния район - 26.5% и в Северния централен район - 21.5%.
По отношение на изискванията на Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр.
77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г./, в териториалния обхват на община Две могили,
част от землищата на Кацелово, Острица, Пепелина, Чилнов и Широково попадат
едновременно в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа на „Натура
2000":
- BG0000608 "Ломовете" за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение №
122/02.03.2007 г. /ДВ, бр. 21/2007 г./ на Министерски съвет;
- BG0002025 "Ломовете" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 84/2008 г./ и разширена
със Заповед № РД-382/19.04.2016 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.
50/2013 г./.
В териториалния обхват на община Две могили попада следната защитена територия
по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 г. изм. ДВ, бр. 61/2015 г./:
− Природна забележителност „Орлова чука" в землищата на с. Пепелина, община
Две могили и с. Табачка, община Иваново, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. /ДВ, бр.
56/1963 г./ на Председателя на Главното управление на горите към Министерски съвет, с
актуализирана площ и режима на дейностите със Заповед № РД-421/24.06.2009 г. на
Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 63/2009 г./;
- Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока - село Острица" в
землището на с. Острица, обявена със Заповед № РД-19/11.01.2013 г. на Министъра на
околната среда и водите /ДВ, бр. 9/2013 г./.
Пещера „Орлова чука", е водеща забележителност на община Две могили и е една от
най-интересните пещери в България.
От 1978 г. е археологически паметник на културата от национално значение.
Намира се на десния склон на долината на река Черни Лом, на 6 км източно от гр. Две
Могили и на 2,5 км източно от село Пепелина, село Широково, село Острица, на 45 км от
град Русе. Входът на пещерата е на височина 40 метра над речното ниво, издълбан е в
белезникави аптски варовици. До входа на пещерата води стръмна пътека, по която са
1

По данни на Ловно- рибарското дружество.
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изградени стълби. От входната площадка се открива невероятна гледка към природен парк
"Русенски Лом" и красивите скални забележителности наоколо.
Името на пещерата е свързано с това на скалния венец, на който се намира входът й. В
недалечното минало този венец е бил убежище на орли. Входът на пещерата е открит през
горещото юлско лято на 1941 г. от овчаря Стоян Спасов. По пладне той забелязал, че овцете
му се натрупват на едно място. Решил да провери защо е така и когато се навел над
пукнатината, почувствал че от нея излиза хладен въздух. Разместил няколко камъка и
проникнал в пещерата. Пред него се открил непознатият и чуден свят на пещерата Орлова
чука.
Пещерата е образувана в кредни варовици, отложени на дъното на някогашното
Сарматско море. Пещерните галерии са оформени много по-късно в резултат на карстовите
процеси, настъпили през кватернера.
Намерените скелети на мечки, върхове на копия, кремъчни стъргалки, топор, късове от
глинени съдове от епохата на енеолита (каменно-медната епоха) говорят, че пещерата била
обитавана от човека (200 000 – 40 000 години преди Христа). Тя е използвана с известни
прекъсвания като удобно място за малко поселение чак до ранножелязната епоха.
Пещерата „Орлова чука“ е дълга 13 500 метра и по този признак се нарежда на второ място
в страната след пещерата „Духлата“. Тя е една от най- красивите благоустроени пещери в
България. Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (14°C).
Във входните си лесно достъпни части е облагородена и удобна за посещение. Има гид, който
развежда туристите из дебрите на пещерата, която смайва със завидната красота на
пещерните си образувания.
В пещерните галерии пред погледа се редят каменни феерии, сътворени сякаш от
магьосници, на които не е липсвало въображение. Сталактити, сталагмити, сталактони,
градени от милиарди капки през хилядите години, са главните колони на тази неръкотворна
архитектура. Изключителен интерес представлява огромният, граден милиарди години Пеещ
сталактон, който при почукване, отронва звуци като от музикален инструмент. В Големия
вестибюл, между красиви сталактити във форма на завеси и драперии се откроява Големият
сталактон, висок 3,5 метра. Десетте каменни войници, Безлистата гора, Семейството,
Трионът, Гейзерът, Ледникът, Водопадът, Грамадата, Стряхата, изящното Вретено,
калцинирано в бяло, се редят пред погледа.
Вероятно най-запомнящото се и най-хубавото място в пещерата „Орлова чука“ е
"Изворчето". Както и в много други пещери, и тук има поверие, че който пие вода от него,
може да очаква сбъдване на едно голямо и хубаво желание. Сталагмитите край Изворчето са
млечнобели и рядко красиви. Следват Сухото езеро, Самотният сталактон, Малката гора,
Монасите, Еленчето, Близнаците, Кошерът, Раят, Адам и Ева... Сипеите представляват две
големи зали, високи по 30 и дълги от 50 до 70 м. В някои галерии са открити много красиви
игловидни кристали.
В България обитават 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи, а целогодишно
пещера „Орлова чука“ или както я наричат „Къщата на прилепите" се обитава от общо 14
вида. Три от тях са включени в Световния червен списък: дългопръстият нощник, южният
подковонос и подковоносът на Мехели. В пещера "Орлова чука" зимува колония от над
12 000 екземпляра от видовете голям подковонос, южен подковонос, подковонос на Мехели
и голям нощник. В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален
за цяла Европа. Пещерата Орлова чука е най-значимото зимно убежище на южния
подковонос и на подковоноса на Мехели в цяла България.
Всички видове прилепи са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на
територията на цялата страна. Подобряват се условията за достъп на прилепите до пещерата.
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Разграничават се туристическите трасета, създават се регламенти и режими при посещение
на пещерата.
С цел да се подобрят условията за живот и размножаване на колониите прилепи в
скалното им жилище, Русенска областна администрация, Окръжен съвет Гюргево и
екологичната организация „Нов шанс” през предходния планов период реализираха проект
за опазване на биоразнообразието в пещерата „Орлова чука“, финансиран по програмата
ФАР.
До пещерата Орлова чука има изградена хижа. Тя представлява масивна двуетажна
сграда, водоснабдена и електрифицирана, която дава подслон на 27 души. Местността е
осеяна с иглолистни горички и хубави поляни. Предлага отлични условия за скално катерене,
ориентиране, възможност за зелено училище, стрелба с лък, езда, интересни еко пътеки,
условия за барбекю и др. В съседство има бар и тераса със 70 места.

1.4. Селищна система и урбанизация
1.4.1. Характеристика на селищната система и на урбанистичната
структура на общината
Урбанистичната структура на общината се характеризира с 12 населени места - град
Две могили, който е административен център и 11 села, обединени в 6 кметства (с.
Батишница, с. Бъзовец, с. Баниска, с. Помен, с.Чилнов, с. Кацелово) и 5 кметски
наместничества (с. Широково, с. Пепелина, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. Могилино)
Отстоянието в километри от административния център – гр. Две могили до отделните
населени места в общината е следното: с. Баниска – 25 км, с. Батишница -10 км, с. Бъзовец 15 км, с. Каран Върбовка - 19 км, с. Кацелово - 26 км, с. Могилино - 31 км, с. Острица - 13
км, с. Пепелина - 7 км, с. Помен -33 км, с.Чилнов - 20 км. и с. Широково - 10 км.
По оценка на НСИ, Две могили е слабоурбанизирана община. Към края на 2019 г.
населението наброява 9 498 души, в това число 4 473 души за град Две могили. (Вж. Таблица
№ 5)
Таблица 5. Население на община Две могили по постоянен и настоящ адрес за периода
2011 – 2019 г.
Години

Населени места
гр. Две могили постоянен адрес
Гр. Две могили –
настоящ адрес
с. Баниска –
постоянен адрес
с. Баниска –
настоящ адрес
с. Батишница постоянен адрес
с. Батишница настоящ адрес
с. Бъзовец –
постоянен адрес
с. Бъзовец –
настоящ адрес
с. Каран Върбовка
– постоянен адрес

2011

2012

4 706

4 668

4 377

4 315

1 318

1 299

1 184

1 159

731

712

649

625

959

950

890

876

405

391

2013

2014

2015

4 664

4 649

4 636

4 270

4 232

4 186

1 289

1 276

1 264

1 144

1 130

1 107

693

677

663

602

657

600

942

923

914

865

854

870

380

372

361
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2016

2017

2018

4 611

4 569

4 506

4 194

4 131

4 029

1 264

1 268

1 264

1 105

1 086

1 035

655

652

639

602

593

572

903

891

887

847

831

819

342

332

320

2019
4 473
3 943
1264
1 014
624
548
890
807
316

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

с. Каран Върбовка
– настоящ адрес
с. Кацелово –
постоянен адрес
с. Кацелово –
настоящ адрес
с. Могилино –
постоянен адрес
с. Могилино –
настоящ адрес
с. Острица –
постоянен адрес
с. Острица –
настоящ адрес
с. Пепелина –
постоянен адрес
с. Пепелина –
настоящ адрес
с. Помен –
постоянен адрес
с. Помен –
настоящ адрес
с. Чилнов –
постоянен адрес
с. Чилнов –
настоящ адрес
с. Широково –
постоянен адрес
с. Широково –
настоящ адрес
Общо за общината
– постоянен адрес
Общо за общината
– настоящ адрес

424

413

791

782

787

775

269

256

254

247

280

264

304

287

13

12

11

32

537

524

423

407

507

495

479

463

43

39

81

84

10 559

10 392

9 885

9 683

398

392

763

746

755

742

247

224

222

231

221

217

258

251

244

281

266

272

9

9

10

31

31

33

505

481

474

385

370

359

482

469

460

452

441

449

35

31

28

84

82

80

10 267

10 108

10 003

9 498

9 358

9 291

393

373

361

342

727

713

690

663

725

718

684

646

213

192

184

207

187

177

237

216

208

261

245

228

12

10

7

33

27

23

462

457

450

353

345

335

462

457

441

444

433

418

27

27

27

78

76

72

9 901

9 761

9 596

9 217

8 999

8 696

330
648
634
169
163
200
218
7
21
446
329
436
448
26
68
9 498
8 523

Източник: http://www.grao.bg

Сравнителните данни в горната таблица показват силно неблагоприятна тенденция към
намаляване броя на жителите на общината, което е обща тенденция за областта, региона и
страната като цяло. (Вж. фиг. № 1.)
Фиг. № 1. Тенденции в динамиката на населението на Община Две могили
10500,00

всичко (в града и селата)

9500,00

мъже (в града и селата)

8500,00

жени (в града и селата)

7500,00
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6500,00

мъже (в града)

5500,00

жени (в града)

4500,00

всичко (в селата)

3500,00

мъже (в селата)

2500,00

жени (в селата)

1500,00
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Съотношението между градско и селско население в общината към 31 декември 2019
г. е 46,97 % : 53,03 %; докато за страната това съотношение е 73,73% : 26,27%.
Населението на община Две могили през 2019 г. представлява 3,55 % от населението на
Област Русе (235 339 души) и 0,99% от населението на Северен централен район за
планиране(784 168 души)
Наблюдава се подчертана тенденция към депопулация, като е налице спад на
населението на общината през 2019 г спрямо 2011 г. с 12,9 %. (Таблица 5)
По данни на ГД ГРАО населението на общината по постоянен и настоящ адрес
намалява, както за града, така и за селата. Към 31.12.2019 г. жителите по постоянен адрес са
9498, което е с 1061 човека по-малко в сравнение с 2011 г, или намалението е с 10,05% .
Населението по настоящ адрес в края на 2019 г. е 8523 човека, което е с 1032 човека помалко в сравнение с 2011 г, или намалението е с 12, 11%.
Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 1 голямо село
– над 1000 жители, 3 средно големи села – от 500 до 1000 жители, 5 малки села - от 160 до
500 жители и 2 много малко села – Широково – 26, и Пепелина – само 7 жители с постоянен
адрес. (Вж. Таблица 5)
Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните
административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Две могили. Почти
всички хора, живеещи на село, са постоянно пребиваващи там и се занимават със земеделие
в лични стопанства. Като цяло, икономическият потенциал на градското население в
общината е по-висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин
на живот и възможностите за трудова реализация. Всички селища разполагат с изградена
инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп,
но селата в общината нямат изградена канализация.
Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху
цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските,
икономическите и функционалните характеристики на населените места.

1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината
Настоящата характеристика е направена в резултат на проведено анкетно проучване в
общината и на допитване до кметовете и кметските наместници на малките населени места
в община Две могили, и отразява реалната ситуация в селата към края на 2019 г.:
с. Баниска се намира в Дунавската хълмиста равнина, на 50 км югозападно от гр. Русе
и на 20 км. от градовете Бяла и Две могили. Разположено е в плодородната долина на река
Баниски Лом, с надморска височина 136 м, а околните хълмове достигат 300 метра. Климатът
на селото е континентален, с горещо лято и студена зима.
Името на селото е претърпяло известни изменения в окончанието, но в корена си
остава неизменно. Селището е било седалище на бан (славянски владетел) и оттук се извежда
името Бан – иска. Съгласно записванията на турската администрация, селото е регистрирано
още от 1430 година, но съдейки по намерени артефакти, то е съществувало и преди това,
макар че не са правени систематични археологически разкопки. Не е известно и кога
римляните пристигат в селището, но останки от тяхното присъствие личат по късноантичната
и средновековна крепост „Кале Кайнарджа“, намираща се на 3,4 км югоизточно от центъра
на селото, в местността „Канарата“. При направени разкопки през 1964 г. са открити част от
кулата, крепостната стена, портите, които са били входа към крепостта, Йовчовия манастир
и други сгради, сребърно съкровище, съдържащо 5 гривни, 5 пръстена, 2 наушника и една
огърлица.
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В местността „Балабандере“ има паметник – костница на руски войни, загинали през
Руско-турската освободителна война и три паметни плочи на опълченци. В центъра на селото
се намира паметник на интербригадиста Милю Радев и паметник на участвалите във войните.
През 1893 г. в селото е имало 1174 жители и 205 къщи, през 1946 година – 2300
жители, през 2000 година – 1279 жители и 604 имота.
Баниска е най-голямото село в община Две могили. Съотношението на жителите по
етноси е както следва: българи – 266, турци – 131 и роми – 882. В 57 къщи живеят самотни
възрастни хора, 237 къщи са празни, като едва 40% от тях се обитават сезонно. Останалите
празни къщи и дворни места са изоставени. В селото има 48 улици.
Основният поминък, който дава икономическия облик на селото е земеделието и
свързаното с него животновъдство.
В селото функционират следните обществени сгради:
- Кметство и читалище, които се намират в една сграда, на която е извършен основен
ремонт;
- Здравна служба, сградата на която е построена през 1928 година. Прозорците на
сградата са от времето на нейното построяване и е трудно отварянето и затварянето им.
Терасата на сградата е от дърво, изгнила е и има опасност да се събори;
- Детска градина, на която е извършен основен ремонт;
- Основно училище, построено през 1928 г. На училището е извършен частичен ремонт;
сградата се нуждае от ремонт на покрива;
- Религиозни храмове – църква, която е отремонтирана, но трябва да се доогради с
оградна мрежа, и джамия, на която е направен ремонт, но не са ремонтирани стаите.
Гробищните паркове се поддържат в много добър вид.
Кметството разполага с жилище за специалиста, което е с течащ покрив и е
неизползуваемо, и две дарени от „Каритас“ къщи, в които да се настаняват лица, пострадали
при бедствия, или семейства, останали без покрив.
Селото има стадион, който се поддържа в добър вид. Създадени са условия за спорт –
футбол, волейбол, за фитнес и място за отдих. Стадионът се нуждае от оградна мрежа, за да
не влизат в него животни и МПС, както и от детски парк.
В с. Баниска има 4 действащи магазина за хранителни стоки, 2 барчета, магазин за
домашни потреби и магазин за строителни материали. В селото по график от гр. Две могили
идва социален работник, а благодарение на екипа от медици засега селото няма проблеми.
Центърът на селото е в добро общо състояние, но след наводнението през 2005 г.
плочникът е пропукан и затревен.
Селото е водоснабдено, но водопроводната мрежа е остаряла, което води до чести
аварии. След отстраняването им улиците дълго остават разкопани и незаринати, а след
преасфалтирането им изкопите след определено време се улягат, а тротоарите не се
възстановяват наново с плочки.
По проекти през плановия период 2014 - 2020 г. са асфалтирани ул. „Баниски Лом“, но
около 200 метра от тази улица, които са в центъра на селото, останаха неасфалтирани; ул.
„Ангел Кънчев“ и част от улица „Пролет“. Всички други улици се нуждаят от асфалтиране,
като някои от тях са в окаяно състояние.
Електроразпределителната мрежа в селото е „ЕНЕРГО – ПРО“, но по далекопровода
стават много аварии и особено след бурни ветрове и дъждове селото остава без
електроснабдяване по цяло денонощие, а понякога – и повече. Има необходимост от подмяна
на осветителните тела.
Съобщителните мрежи се осигуряват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор,
Кабелнет, Нетуъркс.
Осигурен е обществен транспорт на населеното място до гр. Русе и гр. Две могили,
откъдето може да се прави връзка и с влаковете.
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На територията на село Баниска се намира стената на най-големия язовир в Русенска
област – язовир Баниска.
Река „Баниски Лом“ минава в близост до къщите в ниската част на селото. Коритото на
реката е силно захрастено, клоните на върбите са над и в самата вода, като се превръщат в
опасен естествен бент за задържане на водния поток. Същият проблем се отнася и за река
„Канара лом“
На територията на селото има две затворени сгради на Наркооп (ресторант и
сладкарница, и магазини). След преустановяване дейността на кооперацията през 2012 г.
никой не полага грижи за тях, сградният фонд се руши, макар те да се намират в центъра на
селото. Покривът на сградите е покрит с ламарина, която се е отковала и при силни ветрове
представлява опасност за преминаващите хора.
с. Батишница се намира на около 40 км югозападно от град Русе и на 10 км от гр. Две
могили и гр. Борово.
Произходът на името на селото датира от писмо от времето на турското робство,
адресирано от свищовския мюфтия до ходжата на селото. То било именувано „Батинджа” ,
което означавало място, където се затъва. Това отговаряло на истината по онова време,
защото след валежи улиците на селото оставали трудно проходими. На османската карта от
1530 год. селото е изобразено с името Батишниче, което е доказателство за съществуването
му тогава.
По това време селото се е състояло от 70 – 80 къщи, предимно турско население, а
околностите му са представлявали обширни пасища, стари гори и малки ниви. По време на
Руско-турската освободителна война голяма част от населението напуснало имотите си, от
което се възползвали слизащите от балкана българи. Така населението на селото нараснало
до около 1000 човека. Руските войници останали да лагеруват в околностите на селото, за
което свидетелстват все още видимите окопи и землянки в местността, наречена „Табите“.
В селото има паметна плоча в чест на загиналите руски войни и паметник на
участвалите във войните батишненски жители.
Основният поминък на селото е бил и остава земеделието и животновъдството, но има
и два цеха за производство на дунапрен и матраци.
Читалището е построено през1927 год. Освен основната библиотечна дейност, в него
се подготвя и певческа група „Детелина“, която взема участия в много конкурси, събори и
фестивали, печелейки редица награди. През 2017 год. се извърши основен ремонт на
сградата.
Сградата на кметството е в лошо състояние, за това в момента тече ремонт на сградата
на Здравен дом, където е планувано да бъде преместено кметството и пощенската служба.
Училището и детската градина са затворени, което допринася за тяхното бавно, но
сигурно разрушаване.
Стадиона се поддържа от ППК „Успех“ . Има създадени условия за футбол. Селото има
два парка, които се поддържат постоянно в добро състояние с поставени люлки, катерушки,
пързалки и фитнес, както и зона за отдих.
По проекти са асфалтирани ул. Дунав, ул. Кирил и Методий и ул. Камчия. Останалите
25 улици се нуждаят от асфалтиране, като някои от тях са в критично състояние. Тротоарите
по главната улица също се нуждаят от ремонт.
Селото е водоснабдено, но остарялата водопроводна мрежа води до чести аварии;
нужно е цялостна подмяна на водопроводната мрежа.
Електроразпределителната мрежа е на ЕНЕРГО-ПРО. При силни и бурни ветрове,
дъждове и снегонавявания има много аварии по далекопровода, което води до оставане на
селото без електрозахранване с дни.
Съобщителните мрежи се осъществяват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор и
Кабелнет.
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Селото има осигурен обществен транспорт по маршрут с. Могилино, гр. Русе, и ЖП
спирка за връзка и с други населени места.
В селото има два хранителни магазина, които задоволяват нуждите от хранителни стоки
на населението. Към ППК „Успех“ има гостилница, която предлага готово приготвена храна.
с. Бъзовец е разположено в Източна Дунавска хълмиста равнина и отстои на 12 км
югозападно от гр. Две могили и на 45 км в същата посока от гр. Русе. На два км от центъра
на селото, в източна посока, тече река Баниски Лом, приток на река Черни Лом. Землището
на селото граничи с тези на селата Помен, Баниска, Каран Върбовка, Острица, Чилнов,
Батишница и гр. Борово.
Село Бъзовец е свързано по шосе с гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Борово и със
съседните села Чилнов, Баниска и Батишница, а чрез тях - и с всички населени места от
община Две могили. С. Бъзовец е разположено на 172 м надморска височина, в долината на
р. Баниски Лом, на един от притоците й. Релефът на тази част от Дунавската равнина е
хълмист с дълбоки долини, с масивни гори и водоизточници – извори и кладенци.
През селото тече малка рекичка /дере/, приток на р. Баниски Лом. Областта около
селото е силно пресечена от сухи и влажни долове.
Климатът е умереноконтинентален със сухи горещи лета и студени зими.
Населението на село Бъзовец при преброяването на населението към 1 февруари 2011
г. е 859 човека. 423 са посочили принадлежност към българската етническа група, 204 – към
турската, 176 – към ромската, а останалите не са дали отговор на този въпрос. Към 31.12.2019
г. броят на жителите с постоянен адрес е 890.
Българското население в с. Бъзовец принадлежи към регионалната група „хърцои“.
Според местни представители на етническите турци, дедите им идват тук от далечен
Анадол още с ранните заселнически вълни през 15-16 в.
Сведения за с. Бъзовец има в турски регистри от 1689 г. и от 1734 г. Там селото е
отбелязано с името Бъзувча.
Няма точни данни кога точно е възникнало селището. Има няколко версии за произхода
на името Бъзовец. Една от тях е, че наименованието Бъзовец идва още от славянския период
и произлиза от думата бъз – растение, широко разпространено в региона. Хората в селото
също свързват името Бъзовец с бъза.
Килийно училище в Бъзовец има от около 1870 – 1875 г., а училищна сграда – от 1880
г. Документи за народното основно училище (НОУ) „Кирил и Методий“ има от 1922 г. През
2010 г. училището в с. Бъзовец е закрито и учениците се извозват до общинските училища в
гр. Две могили.
Читалище „Христо Ботев“ е основано през 1928 г. и функционира активно и до днес.
Сградата на детската градина е построена през 1972 г. В момента детската градина се
посещава от деца от селата Бъзовец и Чилнов, като последните се извозват със специализиран
транспорт.
Село Бъзовец разполага със здравен дом, в който има лекарски кабинети,
стоматологичен кабинет, аптека и малък апартамент за медицински лица. В момента в селото
има лекар с частна практика и аптекар. Стоматологичният кабинет не работи, поради липса
на заинтересованост от страна на стоматолог. Зъболечението на населението от селото се
извършва в с. Баниска, гр. Две могили и в други населени места в областта.
Основни поминъци на населението са земеделие, животновъдство, търговия и услуги.
Земята се обработва от Земеделска кооперация и частни арендатори.
В селото има кравеферма, птицеферма за яйца, малка ферма за овце и кози. В частния
сектор се отглеждат крави, свине, кокошки, овце, кози и зайци. Добре развито е пчеларството.
Търговията се осъществява от потребителна кооперация и частни търговци. В селото
има голяма фирма за търговия с употребявани автомобили и автомобили за скрап
(автоморга).
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Основните услуги са автосервизна, ресторантьорство, изкупуване на билки и други
природни продукти.
Общественият транспорт се осъществява с големи и малки частни автобуси. Те извозват
хората до гр. Две могили и до областния център – гр. Русе. Хората в трудоспособна възраст
се извозват до местоработата им с транспорт на фирмите, които ги наемат.
На 6 км. от селото, до с. Батишница, има ж.п. спирка по линията Русе – Горна
Оряховица.
Основните проблеми на село Бъзовец са:
- Липса на благоприятна бизнес среда;
- Липса на работни места и висока безработица;
- Застаряващо население;
- Специфични проблеми, свързани с концентрацията на ромски етнос;
- Остаряла електрическа мрежа;
- Остаряло медицинско обслужване.
с. Каран Върбовка Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на около
2 км на юг от река Черни Лом. Релефът е хълмист, климатът – умерено-континентален.
Селото е заобиколено от широколистни гори.
Каран Върбовка отстои на около 55 км на юг от областния град Русе, на 21 км на изтоксевероизток от гр. Бяла, на 25 км на северозапад от гр. Попово и на 19 км на югоизток от
общинския център – гр. Две могили. На 2 км от селото се намира манастир „Света Марина“
и известния извор с лековита вода.
Селото се споменава в турски документи от средата на XV век с името „Вирбуфка“.
Една от версиите за произхода на името на селото е неговото разположение около дере,
обрасло с върбови дървета. Допуска се, че добавената по-късно турска дума „кара“ – „черен“
означава, че селото e било опожарявано.
Археологически разкопки в землището на селото не са правени. Проучено е
хайдушкото скривалище в м. „Аязмото“, открито при изкопни работи за построяване на
резервоар. Откритите предмети показват, че селищен живот в околностите на с. Каран
Върбовка е имало през всички основни исторически епохи. Път, минаващ край манастира,
каменна настилка от който е останала досега, се знае като Шишманов път. Според
преданието, по този път е минавал цар Иван Шишман на път за средновековния град Червен.
В един от намерените документи е отбелязано, че през 1878 г. броят на жителите на
селото е 1132. След тази година започва прииждане на нови заселници-българи от селищата
по източните склонове на Стара планина – главно от В.Търновско и Габровско.
Към 1900 г. населението на Каран Върбовка наброявало 1235 жители и 201 къщи. През
1934 г. жителите на селото са били 1959, през 1946 – 1995. След това населението намалява
бързо и през 1956 г те са 1537души. Към 31.12.2019 г. жителите по постоянен адрес на с.
Каран Върбовка са 316, а по настоящ адрес – 330 човека. В по-голямата част от къщите
живеят самотни възрастни хора, а друга част от къщите са изоставени.
Основен поминък на хората от селото е земеделието и свързаното с него
животновъдство.
В с. Каран Върбовка функционират следните обществени сгради:
- Кметство и пощенска станция в една сграда, която има нужда от основен ремонт;
- Читалище „Развитие – 1908“ – нуждае се от основен ремонт;
- Жилище на специалиста – има нужда от основен ремонт;
- Здравна служба - има нужда от основен ремонт.
В селото два пъти месечно идва социален работник.
Тротоарите в центъра на селото, пред сградата на кметството, пощата и здравната
служба са покрити с плочки, но почти всички са пропукани и имат нужда от подмяна. Много
улици се нуждаят от основен ремонт, а други са в критично състояние.
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Селото е водоснабдено, но остарялата водопроводна мрежа често води до аварии.
Електроразпределителната мрежа в селото е „ЕНЕРГО-ПРО“. Има необходимост от
подмяна на осветителните тела.
Съобщителните мрежи се осъществяват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор,
Кабелнет, Неторт.
В с. Каран Върбовка има два магазина и една сладкарница.
Има обществен транспорт до гр. Русе, който обаче не е достатъчен.
В селото има два храма – християнски и мюсюлмански. Джамията е в добро
състояние, но църквата има нужда от ремонт. Гробищните паркове са в добър вид, но се
нуждаят от разширяване.
През селото минава дере, което се влива в р. Черни Лом. Дерето е захрастено и при
висока вода съществува опасност от наводняване на близките къщи.
с. Кацелово се намира в Североизточна България. Разположено е на десния бряг на река
Черни Лом. Отстои на 56 км южно от областния град Русе, на 24 км от общинския център
Две могили, на 35 км от град Бяла и на 30 км от град Попово.
Шосейните пътища, които го свързват с тези градове и със селата Горно Абланово,
Каран Върбовка, Острица, Сваленик и Червен, са асфалтирани. С черни пътища поддържа
връзка със селата Церовец, Гърчиново, Табачка и Голямо Градище.
Релефът на село Кацелово и околните местности е хълмисто-равнинен.
Главната водна артерия, която минава покрай селото, е река Черни Лом. Източно от
Кацелово се намират чешмите Голямото и Малкото селище, Малениц, Паничка и Вървита.
Това са извори – чешми от незапомнени времена, около които е било селището в миналото.
В селото са чешмите Камбурка и Долната чешма. Тук се намира и най-голямата чешма в
района – Лакана, край която е построена помпена станция за водоснабдяване.
Непосредствено след Освобождението от османско робство две трети от землището на
селото е в гори и пасища. Увеличаването на населението след 1900 година става причина за
усиленото изкореняване на горите за ниви, в резултат на което площите им силно намаляват.
В стари турски документи от 1430 година селото се среща под имената „Кадселува“,
„Каджилува“, а от 1730 година вече е записано Кацелово.
По време на Руско-турската война на 24 август 1877 г., при селата Кацелово и Горно
Абланово се води кръвопролитно сражение. В памет на падналите в боя руски подофицери и
низши чинове, северозападно от Кацелово е поставен голям мраморен паметник.
След Освобождението на България Кацелово става център на девет села, което
продължава от 1878 до 1890 година.
Кацелово е известно като център на хърцоите в Русенско, които са едни от най-старите
населения в България. Всяка година, през втората седмица на месец август, в Кацелово се
провежда традиционният събор на хърцоите, на който се събират представители на тази
етническа група от цяла Северна България. Представят се автентични обичаи, обреди, песни
и танци, характерни само за това население. В последната събота и неделя на месеца се
провежда и събора на селото, който по стар стил е на 15 август – църковният празник
„Успение Богородично“.
Населението на село Кацелово, наброявало 2592 души към 1934 г. и 2753 към 1946 г.,
намалява постепенно, като към момента в селото са регистрирани по постоянен адрес 648
жители, а с настоящ адрес- 634 жители. Има и чужденци, повечето англичани, които купуват
къщи в селото и се заселват трайно в него.
При последното преброяване на населението в РБългария през 2011 г., от общия брой
преброени 752 лица, 502 са посочили, че принадлежат към българската етническа група, 185
– към турската, 51 – към ромската, като останалите не са дали отговор.
Много от младежите, поради липса на работа, заминават в чужбина, а броят на
изоставените къщи расте всяка година.
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Училището в с. Кацелово, което е с над 120 годишна история, с изградена много добра
учебна база и което е било едно от най-големите училища в района, с над 400 ученика, през
2008 г е закрито, като преди закриването му броят на учениците драстично намалява до 70.
Сега учениците се обучават в средищното средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в гр.
Две могили, до което се извозват с автобус.
Подобно е положението и с детската градина – с построяването и пускането в
експлоатация на новата двуетажна сграда на сегашната детска градина през 1981 г., се
създават условия за 100%-но обхващане в нея на всички деца до предучилищна възраст. Сега
детската градина е филиал на детска градина „Св.св. Кирил и Методий“ - Две могили, като
в момента в нея се обучават едва 12 деца от селата Кацелово, Каран Върбовка и Острица.
През 1902 г. е основано читалище „Прощавай, мрак“, което през 1948 г. е преименувано
на „Никола Вапцаров“, а от 1969 г. разполага със собствена сграда с библиотека, читални,
голям салон с 400 места, клубни и др. помещения. През годините към него функционират
певчески, танцови и театрални самодейни групи, осъществяват се всекидневни
кинопрожекции, гостуват различни състави, провеждат се срещи с поети и писатели. и др.
Понастоящем към читалището има само една библиотекарка, малцина читатели и
пенсионерска певческа група.
Църквата „Свето Успение Богородично“ е построена през 1866 г., камбанарията е
издигната през 1958 г. През годините на църквата са правени частични ремонти, а през 2012
г. – цялостно вътрешно измазване, през 2015 г. – вътрешно боядисване, укрепване и
оформяне на вътрешното пространство, и др. Църквата сега отваря само за големите
религиозни празници и за погребенията.
С. Кацелово разполага със здравен дом на два етажа, в който има лекарски кабинети,
стоматологичен кабинет, жилищна част за медицинските лица. До 1972 г. в селото е имало и
родилен дом, аптека, постоянен лекар, зъболекар, акушерка и медицинска сестра. Към
момента хората от селото са разпределени към двама лични лекари, от които само единият
идва в Кацелово, 3 дни в седмицата, по няколко часа. Аптека няма. Стоматологична помощ
се извършва от зъболекар, който идва от гр. Русе само веднъж седмично, в съвременно
оборудвания кабинет в кооперация „Надежда – Кацелово“.
С. Кацелово е с най-голямото землище в община Две могили. Основният поминък на
населението е земеделие и животновъдство. Земята се обработва от Земеделска кооперация,
арендатори и частни стопани. В селото има няколко големи животновъди, а все още в частния
сектор се отглеждат кози, овце, крави, прасета, кокошки, зайци, пчели.
Общественият транспорт до гр. Две могили и гр. Русе се осъществява от фирма ИСКРА
ГРУП ООД с бус, който прави два курса на ден – сутрин и на обед.
Основните проблеми към началото на новия планов период пред селото са:
1. Липса на работа и напускане на селото от трудоспособното население, основно –
младежи, заминаващи на работа в чужбина;
2. Демографска криза – застаряване на населението, обезлюдяване на селото;
3. Медицинското обслужване не е на ниво, не е решен въпросът със снабдяването с
лекарства;
4. Пътната мрежа е в окаяно състояние. Почти всички улици се нуждаят от цялостно
асфалтиране;
5. Електрическата мрежа и уличното осветление са изключително остарели и дават
много често дефекти при всяка по-сериозна буря, дъжд или снеговалеж.
с. Могилино се намира в Северна България, в Югоизточната част на хълмистата
Дунавска равнина. Селото е разположено на високо хълмисто място с надморска височина
385 метра и представлява конска подкова, гледано от западната страна на селището.
Характерно за релефа са силно пресечените терени от полупланински тип. Село Могилино
се намира на 65 км от областния град Русе и на 25 км от общинския център гр. Две могили.
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Жителите на селото са предимно християни и мюсюлмани. От чужденците, живеещи в
селото 5 семейства са англоговорящи, и едно семейство са руснаци. Според официалната
статистика, селото е било най-многобройно през 1946 г – 1405 жители, като броят им през
годините постепенно намалява. Към края на 2019 г. броят на жителите на селото с постоянен
адрес е 169. Понастоящем в селото, поради намаляване на броя на децата до 18 годишна
възраст, няма училище и детска градина. Читалище „Селско събуждане 1899“ е единственият
център за просвета и култура, който се стреми да опази огъня и ентусиазма на първите му
създатели.
След структурните промени в здравеопазването и въвеждането на личните лекари,
здравното обслужване на населението е поверено на медицински екип от гр. Русе – 1 лекар,
1 стоматолог, 1 фелдшер и 1 медицинска сестра. Нивото на здравно обслужване е добро. След
очаквания ремонт на читалището през 2020 г. в него ще бъде открит Медицински кабинет, в
който ще се извършват медицинските прегледи.
Икономическото изоставане на Могилино е една от основните причини младите хора
да напускат родното село. Работните места към момента са пет: 1 кметски наместник, 1
тракторист, 1 общ работник, 1 началник на Пощенска станция Могилино, 1 секретар –
библиотекар на читалище „Селско събуждане 1899“.
Регистрираните безработни в ДБТ – гр. Две могили са 11 човека.
Пътната инфраструктура на селото е добра и е предпоставка за редовен превод на
пътниците. Жителите на с. Могилино се обслужват от 2 транспортни фирми от гр. Русе, които
осигуряват редовни ежедневни курсове до областния град и обратно.
Някои от най-наболелите и нерешени проблеми на кметството в с. Могилино са:
1. Необходимост от ремонт на улица „Струма“, която е в много лошо състояние и по
която минават автобусите и други МПС за с. Помен;
2. По главния път на изхода към с. Баниска, и по-точно – до автобусната спирка, по
платното има огромна разбита и улегнала настилка, която е сериозна предпоставка за пътнотранспортни произшествия.
с.Острица Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на около 35 км
на юг от областния град Русе, на 14 км на изток-североизток от град Борово, на 29 км на
северозапад от град Попово и 10 км на югоизток от общинския център - град Две могили.
Селото е разположено в долината на река Черни Лом, предимно по полегатия склон край
левия бряг на реката, в местност, заобиколена от високи отвесни скали. През него минава
третокласният Републикански път III-5001, който на северозапад води през село Широково
и покрай село Пепелина към град Две могили, а на югоизток – към връзка с третокласния
Републикански път III-202 и по него - към град Попово.
Надморската височина откъм реката е около 100 м, на югозапад нараства до около 140
м, а в центъра на селото при църквата е около 114 м.
В близост до селото се намират следните природни, културни и исторически
забележителности:
- Пещера Орлова чука, на около 7 км;
- Манастирът „Света Марина“ на около 7 км;
- Средновековен град Червен на около 10 kм от Острица.
Населението на село Острица, наброявало 1353 души към 1934 г. и 1499 – към 1946 г.,
намалява до 220 души по постоянен адрес и 218 - по настоящ адрес през 2019 г.
На 3 км източно от Острица, на десния бряг на река Черни Лом, има останки от римско
селище и некропол. Сведения за селото под името Остуридже има в турски регистри от 1694 г
Острица е добре устроено село, електрифицирано и водоснабдено. Липсва канализация.
През 1894 г. е основано Народното първоначално училище – село Острица, Беленско,
през 1926 г. – Народно основно училище „Петко Р. Славейков“, което през периода 1992 –
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2006 г. функционира като Социално-педагогически интернат „Петко Р. Славейков“, закрит
през 2006 г.
В селото има читалище „Отец Паисий - 1912“ към което е изградена фолклорна група
„Здравец“. Библиотеката към читалището осигурява на населението художествена
литература и периодичен печат.
Селото има здравна служба, където всеки ден идва здравен работник, който се грижи
за здравето на селото. В с. Острица има поща, хранителен магазин и ресторант. От социалния
патронаж всеки ден над 10 човека получават топъл обед.
Селото е сравнително добре благоустроено. Улиците са в сравнително добро състояние,
с изключение на ул. „Васил Коларов“, която беше повредена по време на ремонта на
рибарниците.
Уличното осветление се нуждае от подмяна на част от осветителните тела.
На територията на селото се намират две потенциално опасни сгради. Едната е на
старото кметство, която е разрушена, не е обезопасена и представлява опасност за хората в
селото. Другата е сградата на бившето училище, която е изоставена и се руши, обрасла е с
дървета, голяма част от които са просъхнали и застрашават близките къщи и
електропреносната мрежа.
с. Пепелина Село Пепелина е населено място, разположено в Северен централен район
и е част от Русенска област - община Две могили. Селото е отдалечено на 42 км от гр. Русе
и на 7 км от общинския център – гр. Две могили. Надморската височина е от 100 до 199м,
тъй като теренът му е доста разнообразен. Селото е разположено в живописния каньон на
река Черни Лом, част от природен парк Русенски Лом. Площта на землището на с. Пепелина
е малко повече от 20 кв. км. Селото е най-малко по население в Русенска област. По справка
на служба ГРАО, в момента по постоянен адрес се водят 8 човека, по настоящ адрес - 44, а
реално, целогодишно тук пребивават 15-16 жители.
Съседни населени места са селата Широково, Острица, Чилнов, Баниска, Кацелово,
Табачка, Кошов, Червен и град Две Могили.
В землището на селото се намира пещерата Орлова Чука, която е втора по дължина в
България, но най-голямата, отворена за посещения. Наблизо се намират манастир Св.
Марина, средновековната крепост Червен, Ивановските скални църкви, Басарбовският
скален манастир, град Бяла, къщата – музей на Филип Тотю в гр. Две могили.
Красивата природа и недостъпни скални отвеси са дом за много, някои от които редки,
птици и прилепи.
В околността има доста останки от антични селища и крепости. По поречието на р.
Черни лом има множество пещери и скални ниши, които през 13 и 14 в. са били обитавани
от монаси-исихасти. На места тези килии образуват цели комплекси, които още Карел
Шкорпил е описал през 1916 г.
В началото на 20-ти век селото е в разцвета си. Населението наброява повече от 1300
човека. В селото имало няколко мелници, страноприемници, магазини, коларска
работилница и дори - библиотека. Постепенно с навлизането на модерното земеделие и
техническия прогрес, населението започва да мигрира към по-големите градове. Ключов
момент е обявяването на Две могили за град, когато много пепеленчани събарят къщите си и
ги построяват наново в града. Постепенно затварят училището, фурната, кооперацията,
магазините. Още преди 1989 г, Пепелина е най малкото село в Русенски окръг. След 10-ти
ноември, обезлюдяването на селото продължава, като естествен резултат от застаряването на
населението. Затваря и единствения магазин, като доставките на хляб са три пъти в
седмицата, по заявка.
В днешно време, селото е популярна дестинация за отдих и туризъм на много хора,
основно през летния сезон, особено - през почивните дни. Много хора, притежаващи имоти
в селото заявяват, че биха живели по-голяма част от годината в Пепелина, ако връзката на
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мобилните оператори е по-силна, ако има стабилен интернет и състоянието на
инфраструктурата е малко по-добро. Проблемът обаче е, че операторите, интернет
доставчиците и одобрението на проекти за финансиране по различни проекти изискват поголям брой „потребители“.
Независимо от проблемите, Пепелина става все по-популярно село. За това
свидетелства факта, че вече в селото няма свободни къщи за продан.
Главна перспектива и засега – единствена, за бъдещото развитие на с. Пепелина е
туризмът. За последните няколко години, няколко къщи направиха опити да предлагат
нощувки. За да просперират обаче къщите за гости е необходимо освен интернет, GSM
покритие и улици без дупки, да бъдат създадени и поддържани туристически маршрути,
туристически пътеки, условия за колоездене, места за отдих с беседки и туристически
кътове.
с.Помен Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на надморска
височина от 353 м. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът – умерено континентален,
характеризиращ се със сухо и горещо лято и студена снежна зима. С. Помен се намира на
около 70 км на юг от областния център – гр. Русе, на 20 км на изток-югоизток от гр. Борово,
на 30 км северозапад от гр. Попово и на 30 км на югоизток от общинския център – гр. Две
могили. Общински път минава през село Помен и го свързва със селата Баниска и Могилино.
В югоизточната му част землището на село Помен граничи със землищата на селата Голямо
Градище и Цар Асен от област Търговище.
Населението на село Помен през 1934 г. е наброявало 1189 души, през 1946 г. – 1209,
като постепенно намалява до 313 души през 2018 г. В селото има 136 обитаеми къщи и 155
домакинства. До селото се издига паметник на загиналите войни през Руско-турската
освободителна война.
С. Помен е електрифицирано и водоснабдено. В селото има кметство, пощенски клон,
читалище с библиотека, православен храм, джамия и търговски обекти. Здравното
обслужване на населението се осъществява от общопрактикуващ лекар, фелдшер и
стоматолог.
През 2006 г. селското училище е закрито. През учебната 2019/20 година 8 ученика от
селото учат в ОУ “Хр. Ботев“ в с. Баниска, а детската градина в Баниска посещават 6 деца от
с. Помен.
Едно дете посещава Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Детелина“ – гр.
Борово. Трима ученика от селото продължават обучението си в ПГСС „К. А. Тимирязев“ в
гр. Две Могили, един - в СУ “Св.св. Кирил и Методий“.
Работните места в селото са в ППК „Труд“, във фирмите „Агролукс 84“ и „Помен 57“,
пощата, кметството, магазините и кафенето. 6 работници пътуват до гр. Русе, където работят
в „Делта текстил“. В селото има 6 земеделски производители, които се занимават с
отглеждане на малини и ягоди и 11 собственици на пчелни семейства.
Някои от основните проблеми на селото са:
Липса на работни места за 25 жители на селото, регистрирани в Бюро по труда – гр. Две
могили;
- Липса на програми за временна заетост за благоустрояване на селото;
- Укрепване на моста „Ирека“ на входа на селото откъм с. Баниска;
- Укрепване на свлачището по ул. „Дунав“ към Корийската чешма, което застрашава
връзката на селото със североизточния район на землището;
- Асфалтиране на улиците „Васил Левски“, „Иван Вазов“ и част от ул. „Дунав“;
- Частичен ремонт на покрива на училището и на читалището;
- Асфалтиране на пътя до с. Каран Върбовка и до с. Голямо Градище;
- Монтиране на камери на входа на селото и на сградата на здравната служба;
- Екопътека до манастира „Св. Марина“ в с. Каран Върбовка;
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- Недостатъчен брой на контейнерите за отпадъци.
с. Чилнов Село Чилнов се намира от лявата страна на река Баниски лом, южно от
общинския център Две могили и областния - гр. Русе на разстояние до гр. Две могили 12км.,
а до гр. Русе - 49 км.
Смята се, че селището е възникнало като римско поселение под името гр. Чил и се е
намирало на изток от река Баниски Лом. В местността „Селендян” от него са намерени
каменни лъвове, които днес се пазят в Националния исторически музей – гр. София.
Предполага се, че наводнения и други природни бедствия са принудили жителите да
преместят селището на по-високия ляв бряг на реката. Новото селище получило името Нов
Чил и от там - Чилнов.
През 2019 г. в село Чилнов по постоянен адрес са регистрирани 432 човека, а по
настоящ - 443. През 2019 год. в селото са се родили 2 деца, а са починали 10 човека.
В селото има две основни вероизповедания, които имат свои религиозни храмове.
Джамията е построена през 1927 г., а църквата - през 1946 г.
В центъра на селото е издигнат паметник-костница на поручик Александър Хомутов,
загинал по време на Руско-турската освободителна война край с. Чилнов.
На територията на селото работят два хранителни магазина и едно заведение - кафе –
аперитив.
Сградата, в която се помещава Кметство Чилнов е строена през 1929 г. и се нуждае от
ремонт. Единствените подобрения, които са правени през годините, са подмяна на старата
дървена дограма с нова и изграждане на санитарно помещение. Всички стаи се нуждаят от
цялостен ремонт.
В с. Чилнов има отдаден под наем един имот – помещение от фурната - за офис на
фирма „Агроактив” ЕООД гр. Русе.
Народно читалище „Светлина-1927”, с. Чилнов е основано през 1927 г., като 88 години
задоволява потребността от знания, развитие на таланта, предава традициите и обичаите от
поколение на поколение в с. Чилнов. Важен дял в културно-просветната дейност на
читалището е библиотечната дейност. Библиотеката разполага с 7164 регистрирани
библиотечни единици. Най-активното звено читатели са учениците. Въпреки че пътуват и са
ангажирани почти през целия ден в училище, те намират време да посетят читалищната
библиотека, да вземат участия в различни читалищни мероприятия, празници и т.н.
Литературни кътове, витрини се уреждат във връзка с бележити дати и годишнини, чествания
и празници, правят се презентации. Подредена е и богата етнографска сбирка.
За селото са написани 6 книги, като последната, излязла през 2019 г. е „Народните
песни в село Чилнов”
В селото има постоянно полицейско присъствие и обществения ред не се нарушава.
В с. Чилнов е изградена само водоснабдителната мрежа, която се стопанисва от ВиК Русе. Главният водопровод е подменен. На няколко места в селото, вследствие на аварии по
водопровода са останали незаринати дупки.
Канализация липсва.
Селото няма проблеми с електрозахранването, но подмяната на уличните лампи
понякога става няколко месеца по-късно, след като бъде заявен техният брой.
Четвъртокласната пътна мрежа, която свързва с. Чилнов със с. Широково и с. Бъзовец
все още е в добро състояние. Има няколко улици, които се нуждаят от цялостен ремонт. Това
са улици. „Преслав”, „Димитър Благоев”, „Цар Калоян” и „Родопи” .
Куриерските услуги се осъществяват чрез пощенския клон и частни куриерски фирми.
Тревните площи на селото се поддържат от работниците в кметството, по Програмите
за заетост и по чл. 9 от Правилника на закона за социално подпомагане, като се косят
периодично, а тревата по тротоарите и площада се унищожава, като се пръска с препарати.
Всяка година работниците от кметството почистват от храсти пътя Чилнов – Батишница,
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пътя Чилнов – Бъзовец и Чилнов – Широково. По този начин се осигурява по-добра видимост
на шофьорите по тези пътища.
Гробищните паркове в с. Чилнов са два – християнски и мюсюлмански, като и двата
парка са оградени с мрежа и бодлива тел и са водоснабдени.
Селото има личен лекар, но няма лекар по дентална медицина. Посещението на личния
лекар в селото е в сряда и петък само за 1-2 часа, което е крайно недостатъчно.
Самотно живеещите хора през 2019 г. са 23, а социално слабите, които са получили
помощи са 45, като 5 – ма от тях ползват услугите на обществената трапезария. Като лични
асистенти са работили 6 човека.
Земята в селото се обработва от 12 земеделски производители. Нивите се поддържат
в добро състояние.
Броят на отглежданите животни е значително намалял в сравнение с предходните
години. Отглеждат се във ферми в населеното място. Има изготвен маршрут, по който да се
извеждат на паша и водопой.
Транспортът от с. Чилнов до селищата в общината се осъществява от две фирми
„ИСКРА ГРУП” ООД гр. Русе и ЕТ „ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” гр. Две могили. Разписанието
на автобусите се спазва.
Децата от детската градина и учениците се извозват с два училищни автобуса.
Основният проблем, който стои пред Кметство с. Чилнов, е липсата на финансови
средства, поради което не могат да се предприемат необходимите действия по
благоустрояване на селото.
с. Широково Селото се намира в източната част на Дунавската равнина, на 40 км на юг
от гр. Русе, на 13 км на североизток от гр. Борово, на 32 км на северозапад от гр. Попово и
на 7 км на югоизток от общинския център гр. Две могили. Надморската височина в центъра
на селото е около 116 м, а на югозапад от центъра достига около 160 м.
Селото е разположено в живописния каньон на Природен парк "Русенски Лом", намира
се в долината на река Черни Лом, заобиколено от отвесни, високи скали. Характерно за
Природен парк “Русенски Лом” е, че той започва именно от Широково.
Широково е едно от малките селца в Русенска област и е изключително красиво и
спокойно. По посока на село Чилнов интересна забележителност е скалният манастир. До
селото се намират Кале Широково и Кале на Мерата, описани от Карел Шкорпил през 1914г.,
когато той прави подробен опис на старините по течението на река Русенски Лом. Точно
срещу кале Широково се разкрива красива гледка към живописния каньон на река Русенски
Лом. Уникални са скалите и скалните образувания, оформени в тях в непристъпните
височини.
На 900 м югоизточно от центъра на селото, в местността „Кръстовица“ се намира
късноантичната крепост „Кале бурун“. На влизане в селото, в горната част на огромен скален
масив се намира пещерата „Двете дупки“. Интерес представлява местната църква "Св.
Архангел Михаил", построена през 1881 г. и реновирана през 2008 г.
В центъра на селото се издига паметникът на войводата на Червеноводската чета Върбан Йорданов, който е убит през 1875 г. През 80-те години тук са преместени и неговите
кости.
Към читалището "Христо Ботев" в село Широково има библиотека, етнографска
сбирка, показваща българското наследство в Широково, както и женска група за автентичен
фолклор, която жъне големи успехи. Скоро тя грабна златен медал на фестивала в
Павликени, като наградата бе връчена лично от голямата певица Янка
Рупкина. Широковските самодейци взеха участие и в Петропавловския събор на народното
творчество през м. юни 2019 г.
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Статистиката показва, че през 1946 г. населението е било 917 души, през 1992 г. – 173
души, през 2001 г. – 134 души, през 2018 – 70 души, а към края на 2019 г. жителите по
постоянен адрес са 26, а по настоящ – 114.
В селото има здравна служба, която се посещава от лекар веднъж в седмицата, което е
задоволително.
Както повечето малки и безлюдни села, и с. Широково има доста проблеми:
- Пътят до селото от години е в много лошо състояние – осеян е с дупки и много
растителност, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Пътят е част от
републиканската пътна мрежа и през него се минава за повечето села в общината;
- Улиците в селото се нуждаят от подобрение;
- Водопроводната мрежа не е в добро състояние – често има аварии, вследствие на
което улиците се разкопават и се нарушава тяхната цялост;
- Електропреносната мрежа има редица проблеми, главният от които е обрастването й
с растителност;
- Населението на село Широково е застаряващо (предимно пенсионери);
- На територията на селото не се развиват бизнеси, липсват инвеститори, налице е
пълна безработица за хората в трудоспособна възраст.

1.5. Етнически състав и вероизповедания
Община Две могили се характеризира със специфична етническа структура. Основните
етнически групи в общината са българи, турци и роми. Преобладава населението от
българската етническа група. Данните на НСИ за числеността и относителния дял на
етническите групи, както и за вероизповеданията на територията на общината са според
последното преброяване на населението през 2011 г. 2 (Вж. Таблица № 6)
Според данните от последното преброяване на населението в Р България през 2011 г,
които към настоящия момент трябва да се приемат само като ориентировъчни, 66.4% от
Таблица № 6. Население на Община Две могили по етнически признак3
Численост
Дял ( % )
Общо
Българи
Турци
Роми
Други
Не се самоопределят
Не отговорили

9442
100
5107
54,09
2519
26,68
999
10,58
19
0,20
16
0,17
782
8,28
Източник: Национален статистически институт

населението на град Две могили е било съставено от българската етническа група, 25.2% от
турската, 8,1% от ромската етническа група. В три от селата е преобладавала турската
етническа общност - с.Помен (88.2%), с.Каран Върбовка (53.4%) и с.Батишница (50.2%). С
висок относителен дял на самоопределилите се към турската етническа група е и село Чилнов
(38.0%), където относителният дял на турската етническа група се е доближавал до
българската. Единственото населено място на територията на общината, в което ромската
етническа общност е доминирала над турската е с. Баниска - с относителен дял на ромското
Следващото преброяване на населението в Р България предстои през 2021 г, поради което посочените
в таблицата данни трябва да се приемат като ориентировъчни.
3
По признака “етническа група” са разпределени отговорилите на доброволния въпрос лица.
2
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население 36%. Изцяло съставени от българската етническа общност са били с. Пепелина, с.
Широково и с. Острица.
Процентът на другите етноси в общината е 0,20, на тези, които не се самоопределят –
0,17 и на неотговорилите на този въпрос – 8,28%
Трябва да се отбележи, че етническата структура на населението е динамична и през
последните години е претърпяла известна промяна, но по предварителни наблюдения на
населението в общинския център и в почти всички села на общината, основните пропорции
между етническите групи са запазени.
От това става ясно, че икономическото, социалното и културното развитие на Община
Две могили през периода 2021 – 2027 г. ще се осъществява в мултикултурна етническа среда,
в която българите ще са около половината от населението, като ще е значителен делът на
представителите на турското, както и на ромското население (Вж. Фиг. № 2. ).
Следва да се отбележи, че през последните години е налице намаляване на населението
от всички представени етнически групи в община Две могили, което се дължи на
неблагоприятните демографски процеси и трудовата миграция на това население извън
територията на общината, областта и страната.
Според данните от последното преброяване на населението през 2011 г., православието
е най-разпространеното вероизповедание в общината. Други вероизповедания са ислям,
протестанство и католицизъм, като е значителен делът на жителите на общината, които не
са показали вероизповеданието си, не се самоопределят или са посочили, че нямат такова.
В общината не съществуват междуетнически противоречия и напрежение, хората от
различен етнос и вероизповедание съжителстват мирно и с взаимно уважение към вярата,
религиозните и културни различия на другите етноси.
Фиг.№ 2. Съотношение между етническите групи в Община Две могили

Етническа структура
Роми
10,58 %

Не се
самоопределят
0,17%

Други
0,20%

Не отговорили
8,28%

Турци
26,68%
Българи
54,09%

1.6. Историческа обвързаност на общината с други територии
Анализът на културното и социално-икономическото развитие на община Две могили
през различните исторически периоди показва, че е налице историческа свързаност на
територията на общината с други територии, както в област Русе, така и в страната като цяло.
Освен традиционната «вътрешна» свързаност на град Две могили с близките селища, днес
част от общината, в исторически план безспорно най-силно са се наложили връзките със
селищата в област Русе и особено – с областния град, като крупен търговски, стопански и
културен център на Дунавския регион и Северна България, с град Бяла, град Попово, гр.
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Свищов, със селищата от общините Иваново, Борово, Опака, както и с други територии на
страната. Тези традиционни връзки и исторически традиции дават основание да се търсят
нови възможности за интегрирано развитие на общината с други общини в рамките на област
Русе, в рамките на Централен северен район за планиране, както и с други територии в
страната и в чужбина. В последния аспект може да се прогнозира и планира и по-широко
«отваряне» на общината чрез областния център към дунавските общини в съседна Румъния
и в други европейски страни, за което във все по-голяма степен ще благоприятстват общата
политика на ЕС за развитие на регионите и на транспортните коридори в Югоизточна Европа.
Нови възможности за интегрирано развитие следва да се търсят и по отношение на онези
градове и общини в чужбина, с които общината е установила и поддържа традиционни
приятелски и културни връзки.

2. Състояние на местната икономика
2.1. Обща характеристика
Икономическото развитие на община Две могили през последните години е под
силното влияние на редица общи за страната, за региона и за областта негативни процеси:
- незадоволителен ръст на производството;
- недостатъчна инвестиционна активност;
- демографска криза;
- относително високо равнище на безработица;
- ограничаване на потреблението;
- влошено финансово състояние на част от икономическите структури;
- сравнително слаба предприемаческа активност;
- последиците от пандемията „COVID -19“, и др.
Основните проблеми в икономическото развитие на община Две могили са:
- свиване на производствената програма на промишлените предприятия;
- увеличаване равнището на безработица и влошаване на социално-икономическото
положение на голяма част от населението на общината;
- ниска продуктивност и ниски изкупни цени на селскостопанската продукция;
- неизяснена политика по отношение на трайните и зеленчукови насаждения;
- липса на млади кадри с висока квалификация;
- намаляване дела на трудоспособното население;
- недобра пътно-транспортна инфраструктура, главно в селата и между тях;
- слабо развит сектор на малкия и среден бизнес в общината;
- липса на инвестиции, и др.
Произведената продукция в общината бележи лека тенденция към нарастване, което
най-вече проличава през последните години на плановия период 2014 – 2020 г..
Структуроопределящи сектори за местната икономика са селското стопанство и
промишлеността, като водещо значение продължава да заема селското стопанство. Неговата
структура на производство и специализация определят характера на цялата територия и
облика на населените места. Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има
важна роля за цялостното й развитие.
В общината преобладават микро- и малките предприятия (според Класификатора по
Закона за малките и средни предприятия), което не е достатъчно добра основа за стабилна и
устойчива икономика. Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономически
субекти в областния център, като се наблюдава незначителен ръст при откриването на нови
предприятия, в сравнение с предприятията в община Русе и в другите по-големи общини в
областта. От общия брой фирми, кооперации и земеделски производители, регистрирани и
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опериращи на територията на община Две могили към края на плановия период 2014 – 2020
г., около 90,4% са с персонал до 9 души, 6,9% са с персонал от 10 до 49 души, и 2,7% са с
персонал от 55 до 249 души. В община Две могили са регистрирани и няколко търговски
дружества на граждани на ЕС, живеещи в общината.
Делът на различните групи предприятия в общинската икономика може да се види от
фиг. 3.
Фиг.3. Големина на фирмите според броя на заетите в тях в община Две могили

Големина на фирмите според
заетостта
6,90% 2,70%

90,40%
Микро (до 9 заети)

Малки (от 10 до 49 заети)

Средни (от 50 до 249 заети)

2.2. Селско стопанство
Важен отрасъл в структурата на общинската икономика е селското стопанство, имащо
структуроопределящо значение, следвано от промишлеността.
Селското стопанство в общината е основен източник на доходи за населението в
повечето населени места. Голяма част от земята се използва за земеделие. Общината е
утвърдена като един от големите производители на селскостопанска продукция в страната,
като традиционно е застъпено отглеждането на хлебна и фуражна пшеница, ечемик,
слънчоглед, грозде и технически култури.
Животновъдството също е с важно икономическо значение за общината. Добре развити
са овцевъдството, млечното и месно говедовъдство и пчеларството.
В Таблица № 7 са показани водещите земеделски производители в общината със
стопанисваната от тях земя през 2015 г. и през 2019 г.
Таблица 7. Водещи земеделски производители в общината и стопанисваната от тях земя
през 2015 г. и 2019 г.
2015 г.
2019 г.
Водещи земеделски производители
дка
дка
ЗКПУ “Филип Тотю”- гр. Две могили

22420,00

22121,86

ППК “Успех”- с. Батишница

10873,07

11001,96

6787,19

5541,61

10508,02

10578,53

ППК “Зора”- с. Каран Върбовка
ППК “Надежда”- с. Кацелово
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ППК “Труд”- с. Помен

5359,20

5594,00

ППК “Бъзовец”- с. Бъзовец

8725,95

7874,79

12699,00

12655,73

„Мелко-ПТК” ЕООД

7108,85

7645,67

“Помен-57” ЕООД

8405,34

7722,00

„Агро вегрия“ ЕООД

1011,66

1502,87

„Агролукс 84” ЕООД

2598,29

3663,33

„Агроактив” ЕООД

558,4

710,00

“Aгромейд” ЕООД

261,75

5018,50

„Савкомерс“ЕООД

203,44

164,02

„Спектър ХН“ ЕООД

142,81

„Тарра агро“ ЕООД

346,32

1346,4

„Заря прогрес“ ЕООД

10,00

147,00

“Агрокей 93” ЕООД

563,3

5188,96

1899,25

545,36

12313,08

8869,04

168,9

151,01

1062,11

1152,29

ППК “Баниски лом”- с. Баниска

„Еко Ден” ЕООД
“Интертранс”ЕООД
„Йордан Йорданов-яйца и птици“ ЕООД
„Успех Георгиеви“ ЕООД
„ТИМ-ЕР“ ЕООД

40,00

„Виагро консулт“ ЕООД

319,10

„Гюнсан“ ЕООД

224,00

„Едисагро“ ЕООД

916,00

„Земя Калифорния“ ЕООД

11,00

„Иновации медика“ ЕООД

194,82

„Алинастил“ ЕООД

144,69

„Миг – М“ ЕООД

608,02

758,80

“Великови-ДМ” ООД

2456,30

3954,76

„Ф+С Агро” ООД

1889,20

2566,40

1284,8

1204,38

„Астера агрохим“ ООД
„Авелана груп“ ООД

557,54

„Биомилк“ООД

569,00

„Бритера“ООД

16,99

„Булагро-трейд“ ООД

2107,4

„ДМС Агро” ООД

1442,3

661,29

„Дунав Ленд Агро” ООД

1652,5

3644,87

„Орка“ ООД

79,05

„Райкови 2010” ООД

4318,07

„Агроплант 60“ ООД

4643,42
180,87

„Агроинвест къмпани“ ООД

16,00
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„Бодуров агро“ ООД

3900,00

ЕТ „Земеделска къща”- с. Бъзовец

3227,44

1903,51

942,97

795,00

20394,49

8674,67

ЕТ „Камен Шишков”

195,48

2919,88

ЕТ „Бонка Станчева“

338,19

ЕТ „Петър Христов“
ЕТ „Декаданс-Д. Шишков”

ЕТ „Ники-Нихат Абилов”
ЕТ „Соня Петрова“

1565,26

4807,71

208,73

271,55

ЕТ „Илияна Тодорова-Ина”

1464,40

ЕТ „Агропет-Петър Стойков”

2247,70

1933,60

ЕТ „Стефан Илиев Маринов“

3652,16

3471,20

ЕТ „Тихомир Великов Пъшев
Физически лица

164686,38
108 бр.
Източник: Общинска администрация

980,72
168890,71
91 бр.

Независимо от раздробеността на земеделските имоти и сравнително ниската степен на
окрупняване, през 2019 г. 8-те кооперации в общината (в гр. Две могили, с. Батишница, с.
Бъзовец, с. Баниска, с. Помен, с. Каран Върбовка и 2 бр. в с. Кацелово) са обработвали 45,40
% от земеделските земи, едноличните търговци и дружества – 46,07 % а физическите лица
– 8,53 % от земеделските земи.
През 2019 г. кооперациите са обработвали общо 83014,16 дка (с около 1,77% по-малко
спрямо 2015 г.) , следвани от търговски дружества и ЕТ – 84244,64 дка (с около 3,69% повече спрямо 2015 г.), а физическите лица – 15592,32 дка (с около 7,92% по-малко спрямо 2015
г.).
Площта на обработваемите земи за периода 2015 – 2019 г. се е повишила с 294,46 дка
(с около 0,16% по-вече спрямо 2015 г.)
Делът на ползваните площи от кооперациите през 2019 г. е 45,40%, като този дял е
намалял с около 0,88 % спрямо 2015 г. Делът на ползваните площи от ЕТ, ЕООД, ООД през
2019 г. е 46,07%, като този дял е се е увеличил с около 1,56 % спрямо 2015 г. Ползваните
площи от физическите лица през 2019 г. са 8,53% от общите площи, като този дял в
сравнение с 2015 г. е намалял с около 0,69 % . Вж. Таблица № 8.
Таблица 8. Вид на ползвателите и ползвани площи в дка през 2015 г. и 2019 г.
Ползвани площи в
%
Ползвани площи в
%
Вид на ползвателите
дка през 2015 г.
дка през 2019 г.
Кооперации
84481,29
46,28
83014,16
45,40
ЕТ, ЕООД, ООД
81248,27
44,51
84244,64
46,07
Физически лица
16827,09
9,22
15592,32
8,53
Общо:
182556,66
182851,12
Източник: Общинска администрация

Заетостта в сектора селско стопанство е променлива величина и силно се влияе от
сезона. Постоянно заетите лица през 2019 г. в кооперациите са, както следва: Вж. Таблица №
9.
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Таблица 9.Постоянно заети лица в земеделските кооперации на община Две могили през
2019 г. (бр.)
Кооперации
Заети лица
ЗКПУ „Филип Тотю“ гр. Две могили
47 души
ППК „Баниски лом“ с. Баниска
42 души
ППК „Успех“ с. Батишница
25 души
ППК „ Труд“ с. Помен
15 души
ПК „Надежда“ и „Мелко ПТК“ с. Кацелово
13 души
ППК „Бъзовец“ с. Бъзовец
11 души
ППК „Зора“ с. Каран Върбовка
7 души
Общо:
160 души
Източник: Общинска администрация

С изключение на дружествата, обработващи по- големи площи, основно в землищата
на с. Острица и с. Чилнов, останалата част от едноличните търговци и дружествата
поддържат основен персонал около 3-4 души.
Община Две могили е община с аграрен облик и е типичен представител на т.нар.
селски общини. Тя е разположена на територия от 345 000 дка, като около 53 % тези площи
са обработваеми земеделски земи. Изоставената земя е около 4738 дка т.е. едва 1,37 % ,
което е по-малко в сравнение с област Русе и със страната.
През периода 2015 – 2019 г. са разработени 116 дка в землището на с. Чилнов, 149 дка
в с. Батишница и 30 дка в с. Бъзовец.
Община Две могили има традиции в отглеждане на зърнени и технически култури:
пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица, като най-голям е делът на пшеницата и
слънчогледа. През последните 10 - 15 години на територията на общината се наблюдават
съществени климатични промени, които се отразяват на подбора на културите, които се
оглеждат. Предпочитанията са вече към сухоустойчиви сортове пшеница, които преди 20тина години не са виреели добре. Като цяло в района е започнала подмяна на видовете
отглеждани култури.
Посевнитe площи (в дка) по групи култури за стопанските 2015 и 2019 години, са
представени в Таблица № 10.
Таблица 10. Посевни площи (в дка) по групи култури за стопански години 2015
и 2019 г.
№ по
Вид култура
През 2015 г.
През 2019 г.
ред
в дка
в дка
1.
пшеница
67022,02
61905,44
2.
ечемик
14035,34
6450,87
3.
слънчоглед
59835,54
34544,72
4.
царевица
24915,23
53307,65
5.
царевица силаж
926,97
895,10
6.
рапица
1456,95
5924,30
7.
люцерна
6968,03
6001,15
8.
грах
1705,40
1324,5
9.
соя
690
10.
фасул
18,18
10
11.
др. фуражи
61
4,5
12.
резене
1200
244
13.
леща
16
14.
нахут
685,6
15.
овес
8,5
16.
сорго
124,2
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17.
Общо
(дка)

други

763,15
179597,81

80,5
171527,03

Източник: Общинска администрация

От таблица № 10 се вижда, че през 2019 г. посевните площи са намалели с 8070, 78 дка
или с 4,49%. Площите, засеяни с царевица през 2019 г., в сравнение с 2015 г., са се увеличили
над 2 пъти, докато тези на ечемика са намалели с над 2 пъти. Подобно е и положението с
площите, засеяни със слънчоглед – през 2019 . те са намалели около 1,6 пъти в сравнение с
2015 г. Площите, засеяни с пшеница, царевица силажна люцерна, фасул и грах през 2019 г.
също са намалени в сравнение с 2015 г. Драстично са намалени площите с резене, соя и други
фуражи. Забелязва се обаче разширяване на списъка на засетите култури с такива, като леща,
нахут, овес, сорго и др. Почти 10 пъти е намаляла посевната площ за така обособените други
култури, освен посочените по-горе в таблицата
Средният добив от декар и обемът на производството при основните земеделски
култури за стопанските 2015 и 2019 години, е бил както следва: (Вж. Таблица 11 ).
От таблица 10 е видно, че макар да е налице намаляване на засетите площи при
основните земеделски култури (освен тези, засети с царевица), средните добиви при всички
тях (с изключение на рапицата),са се повишили (Таблица 11) . В резултат на това, обемът на
произведената земеделска продукция през 2019 г. е нараснал в сравнение с 2015 г. (с
изключение на слънчогледа и люцерната). Това нарастване се дължи на редица фактори, като
подобряване на сортовия състав, подобряване на качеството на агротехническите
мероприятия,
подобряване състоянието на машинния парк, повишаване на
квалификационното равнище на работната сила, и др.
Таблица 11. Среден добив от декар и производство при основните
земеделски култури, за стопански години 2015 и 2019 г.
Селскостопанска
култура

Производство
(тон)

Среден
добив от
дка(кг)

Производство
(тон)

2019 г.

Среден
добив от
дка(кг)

2015 г.

Царевица

680

16942

700

37315

Пшеница

450

30159

532

32933

Ечемик

434

6091

518

6970

Слънчоглед

226

13522

238

8221

Рапица

294

428

242

1433

Люцерна

610

4250

650

3900

Източник: Общинска администрация

Все още със сравнително малък дял са площите на трайните насаждения – 1681,51 дка,
които не влияят съществено на икономиката на общината (Вж. Таблица № 12).
От таблица 12 обаче е видно, че само за последните 5 години – от 2015 до 2019 г.,
засадените площи с трайни насаждения са се увеличили с 50, 87%, което е добър показател
за развитието на овощарството в общината. С изключение на площите, засадени с арония,
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Таблица 12. Трайни насаждения в община Две могили (в дка) през 2015 г. и през 2019 г.
№ по
Вид насаждения
През 2015 г.
През 2019 г.
ред
в дка
в дка
1.
арония
21,9
13,6
2.
кайсии, зарзали
1,06
3,2
3.
лешници
220,96
575,46
4.
лозя /винени/
525,90
464,42
5.
лозя /десертни/
4,99
0,5
6.
орехи
225,09
279,80
7.
праскови
0,5
3,10
8.
разсадници за тр.
1,3
1,3
насаждения
9.
сливи
45,4
255,49
10.
череши
14,4
37,34
11.
ябълки
53,04
47,30
Общо
1114,54
1681,51
дка
Източник: Общинска администрация

лозя десертни и винени, и отчасти – на ябълки, при всички други трайни насаждения е налице
увеличаване на засадените площи – 3,02 пъти повече при кайсиите и зарзалите, 2,6 пъти
повече при лешниците, 1,24 пъти повече при орехите, 6,2 пъти повече при прасковите, 5
пъти повече при сливите, 2,6 пъти повече при черешите. Разсадниците за трайни насаждения,
са запазили своите площи.
Овощарството на територията на общината продължава да се развива, като
благодарение на целевото подпомагане, през последните години се създадоха нови масиви
от перспективни сортове. Поради все още малките им площи, обемът на продукцията от тях
обаче не оказва съществен принос в общинската икономика. Разширяват се масивите с
трайни насаждения и в дворовете на индивидуални стопани, но те са предимно за лична
консумация.
В сравнение с останалите направления в земеделието, при лозарството се наблюдава
спад през последните 5 години. При винените лозя намалението на площите през 2019 г, в
сравнение с 2015 г, е с 13,24%, а при десертните – почти 10 пъти. Основна причина за този
спад е възстановяването на собствеността върху изградени лозови масиви, които бяха
раздробени на парцели от 0.5 до 1.5 дка и впоследствие занемарени и изоставени. Към
настоящия момент са налични едва около 5,5 дка млади насаждения. Единственият действащ
лозов масив се намира в землището на с. Широково.
Засадените площи за производство на плодове – нетрайни насаждения, са представени
в Таблица № 13.
Таблица 13. Засадени площи за производство на плодове – нетрайни насаждения през
2015 г. и 2029 г.
№ по
Вид плодове
През 2015 г.
През 2019 г.
ред
в дка
в дка
1.
пъпеши
0,64
53,46
2.
дини
105,29
146,10
3.
малини
5,73
27,89
4.
ягоди
21,9
29,89
Общо
133,56
257,34
(дка)
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Източник: Общинска администрация
От таблица 13 е видно, че в сравнение с 2015 г., засадените през 2019 г. площи за производство

на плодове – нетрайни насаждения са нараснали почти два пъти, като при всички видове
плодове е налице много чувствително увеличение, особено при пъпешите и малините.
Данните от табл. 12 и 13 потвърждават тенденцията за сполучлива преориентация и
преструктуриране на част от земеделските площи, традиционно заемани през предходните
години от основни земеделски култури, в площи за производство на плодове.
В сравнение с останалите направления в земеделието, зеленчукопроизводството на
територията на общината не може да се развие и да достигне предишните обеми на
производство, поради липсата на действащи преработвателни предприятия. В резултат на
неудачна приватизация, комбинатът в с. Бъзовец преустанови дейността си. Проблем е и
напояването. Упадъкът на напояването се дължи на негативните последствия на
структурната реформа в земеделието – раздробяване на поливните площи след
възстановяване собствеността върху земеделските земи, навлизането на голям брой
производители в земеделието, разпродадена и/или унищожена техника за напояване. Други
фактори, които ограничават развитието на поливно земеделие са: липса на достатъчен
капитал у земеделските производители за финансиране на напояването, което не е основна
земеделска дейност; нестабилни земеделски производствени субекти; неразвит пазар на
земеделската продукция, който обуславя екстензивния характер на производството.
По тези причини зеленчукопроизводството днес се развива върху малки площи,
предимно от дребни земеделски стопани за собствени нужди. Оранжерийно производство не
е развито в общината. Едва през последните няколко години в селата Баниска, Чилнов и
Кацелово се правят първи опити за оранжерийно производство на зеленчуци. В Таблица №
14 са показани засетите площи с основни видове зеленчуци през 2015 г. и 2019 г.:
№
по
ред
1.

Таблица 14. Засети площи с основни видове зеленчуци през 2015 г. и 2019 г. (дка)
Вид зеленчуци
През 2015 г.
През 2019 г.
(дка)
(дка)
Домати

2.
3.
4.

Зелен фасул
Картофи
Краставици

5.

Пипер

6.
7.
8.
Общо
дка

Зелен грах
Култивирани гъби
Тиква

оранжерийни
полски
оранжерийни
полска
градинска
градински
полски
оранжериен

5,48
3,25
6,5
81,40
1,00
0,5
4,95
9,64
3,65
-

116,37

1,67
3,4
1,19
0,9
0,8
0,4
4,88
2,67
0,20
0,1
0,6
16,81

Източник: Общинска администрация

От Таблица 14 е видно, че площите, засети с основни видове зеленчуци през 2019 г. са
намалели почти 7 пъти в сравнение с 2015 г. Драстично е намалението при градинския
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пипер, градинската краставица, оранжерийните домати и картофите. Известно увеличение се
наблюдава при полския и оранжериен пипер, а през 2019 г. се забелязва и разширяване на
списъка с отглеждани зеленчуци - зелен грах, култивирани гъби и тиква.
През последните години се забелязва положителна тенденция на увеличаване на
механизацията в сектор земеделие – закупуване на зърнокомбайни от най-висок клас и
високопроизводителни трактори с прикачен инвентар за кооперациите в общината, на обща
стойност над 5 млн. лв. Земеделските производители вече разполагат с нова модерна
механизирана прибираща техника. Преките субсидии от Европейския съюз на единица площ
дадоха допълнителни възможности за закупуване на съвременна техника от
селскостопанските производители. При кооперациите и големите арендатори
машинотракторният парк е изцяло подменен с нова техника, като броят на машините
съответства на площите, които се обработват. Това спомага да се спазват агротехническите
срокове и съответно да се повишат добивите и качеството на продукцията. Минимален е
броят на земеделските стопани (около 10 бр.) , които използват земеделска техника на повече
от 20 години.
Голямата разлика в изкупните цени на произведената земеделска продукция от една
страна и цените фуражите, услугите и техниката, от друга, намаляват обаче
привлекателността на отрасъла. Пазарната реализация на селскостопанската продукция е все
още силно затруднена поради липса на добре работеща местна селскостопанска борса.
Понякога предлаганите цени са близко или под себестойността на продукцията.
Образователно-квалификационното равнище на заетите в земеделието е
незадоволително, което влияе негативно върху ефективността на производството в отрасъла,
спазването на технологичните процеси, въвеждането на модерни технологии. Забелязва се
тенденция на оттегляне на висококвалифицирани кадри със специалности, свързани със
селското стопанство – агрономи, инженери по механизация на селскостопанска техника и
аграрикономисти от пряка заетост в земеделското производство и пренасочването им към
други дейности, както и реализация на същите извън пределите на общината. Основни
причини за това бяха липсващите благоприятни условия за труд и атрактивно заплащане.
През последните няколко години обаче, навлизането на компютъризираната техника в
селското стопанство доведе до наемане на нов квалифициран персонал. Заплатите в сектора
значително нараснаха.
За възстановяване, стабилизиране и развитие на земеделското производство е
необходимо да се създаде по-благоприятна икономическа обстановка, да се подпомогне
изграждането и утвърждаването на браншови съюзи на производителите, които, с участието
на органите на държавното управление и на местното самоуправление, да защитават
интересите на производителите.
Животновъдството е вторият по значимост подотрасъл на селското стопанство в
община Две могили. То е ориентирано основно към отглеждане на домашни птици, овце,
крави и кози. Към края на плановия период 2014 – 2020 г. на територията на общината
регистрираните по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдни
обекти са, както следва: (Таблица №15)
Таблица 15. Регистрирани животновъдни обекти и брой животни в община Две могили
Вид животни
Населено място
Брой
Брой
% от общия брой
обекти животни животни от този
вид, отглеждани в
общината
1. Говеда
Гр. Две могили
4
240
12,01 %
С. Бъзовец
1
458
22,92 %
С. Баниска
1
382
19,12 %
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2. Овце
3. Кози
4. Птици

С. Кацелово
ОБЩО:
С. Батишница
ОБЩО:
С. Помен
ОБЩО:
Гр. Две могили
С. Бъзовец
ОБЩО:

3
9
1
1
1
1
1
1
2

332
1412
379
379
221
221
10800
8322
19122

16,62 %
70,67 %
19,50 %
19,50 %
45,57
45,57
40 %
30,82 %
70,82 %

Източник: Общинска администрация

В тези ферми отглеждането на животни и производството се извършва по европейски
стандарти, със сравнително модерни за страната технологии и завишен контрол върху
продукцията от страна на държавните органи.
Немаловажен е делът на животновъдните обекти в общината, които покриват
изискванията, но все още на са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. (Таблица №16)
В тях се полагат усилия за привеждане на условията за отглеждане на животни в
съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика.
В момента около 75% от обема на животновъдното производство се реализира в
посочените по-горе регистрирани и все още нерегистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност животновъдни обекти, а останалата част - от дребни
производители в семейни стопанства. Ограниченото развитие на малките стопанства се
Таблица 16. Нерегистрирани по чл. 137 от ЗВД животновъдни обекти и брой животни в
община Две могили
Вид животни
Населено място
Брой
Брой
% от общия брой
обекти животни животни от този
вид, отглеждани в
общината
1. Говеда
Гр. Две могили
1
29
1,45 %
С. Чилнов
1
81
4,05 %
С. Баниска
1
23
1,15 %
С. Кацелово
1
15
0,75 %
ОБЩО:
4
148
7,4 %
3. Кози

Гр. Две могили
ОБЩО:

1
1

192
192

39,59 %
39,59 %

Източник: Общинска администрация

дължи до голяма степен на тяхната раздробеност, от което произтича ниската им ефективност
и ниско технологично равнище. В преобладаващата част от случаите животните се отглеждат
при примитивни условия, липсва самоконтрол на качеството на произвежданата продукция.
Недостатъчната активност на тази група дребни производители да кандидатстват чрез
проекти по различни схеми за финансова помощ ги затруднява в прехода към интензивно
земеделие и животновъдство. Животновъдството в тези стопанства е изключително на
екстензивен принцип. Отглеждат се най-често 1 до 3 животни, предимно за задоволяване на
лични нужди или за допълняемост на доходите.
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Фермите с 10 до 40 животни са на смесен принцип – съчетават екстензивното с
интензивно производство. В малките ферми рядко се използват съвременни технически
средства и иновации, с които да се гарантира качество и безвредност на продукцията –
процесите са по-скоро ръчни.
Овцевъдството и козевъдството се реализират предимно в семеен тип стопанства. От
общо 28 животновъдни обекта към края на плановия период 2014 – 2020 г., около 16
животновъда притежават повече от 50 животни.
През периода 2015 – 2019 г. продължи преоборудването, окомплектоването и
модернизирането на млечните ферми във връзка с необходимостта от спазването на Общата
селскостопанска политика.. С направените промени в Закона за ветеринарномедицинската
дейност и поднормативните му актове се разграничи броя на животните в личните стопанства
на физическите лица, които се отглеждат за лични нужди, от животновъдните обекти със
стопанска цел. През отчетния период Общински съвет Две могили направи промяна в своя
наредба, в която беше определена съвкупността на селскостопанските животни, които могат
да се отглеждат в жилищната територия на общината. Във връзка с това, усилията са
насочени към увеличаване броя на фермите, които се намират извън жилищните територии
на населените места . През следващия планов период се налага преструктуриране на
млечните ферми в посока на окрупняване, подобряване на условията за отглеждане на
животните и породния състав, предвид изискванията на ЕС пред подотрасъла.
Промените в броя на отглежданите животни в общината към края на плановия период
(2019 г.) спрямо 2015 г. могат да се видят от Таблица № 17.
От таблица 18 е видно, че към края на плановия период 2014 – 2020 г. найчувствително е намалението при едрите преживни животни и птиците (с около 10%), а
над2 пъти са се увеличил броят на козите. Над 10 пъти се е увеличило производството на
риба от рибарниците и язовирите.
Таблица 17. Брой на отглежданите животни в общината през 2015 г. и 2019 г.
Животни

Измерител

2015

Намаление/
увеличение за
периода, (%)

2019

Едри преживни животни
Овце

бр.

2233

1998

-10,52

бр.

1844

1944

+8,13

Кози

бр.

143

485

+239,16

Еднокопитни

бр.

20

24

+20

Свине

бр.

238

0

-

Пчелни семейства

бр.

4910

5947

+21,12

Птици

бр.

30000

27000

-10,00

кв. м

510

940

+84,31

Риби

кг

9900

102500

+935,35

Зайци

бр.

56
81
Източник: Общинска администрация

+44,64

Калифорнийски червеи

Във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната, породена от
разпространението на заболяването Африканска чума по свинете и с оглед необходимостта
от ранна превенция и/или ликвидиране на последствията от болестта, през 2019 г. всички
собственици на домашни прасета на територията на общината бяха принудени да ги
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умъртвят. Собствениците са представили писмени декларации, че в срок от 1 година няма да
отглеждат свине. Във връзка с това, към настоящия момент на територията на Община Две
могили не се отглеждат свине, както за лични нужди, така и със стопанска цел.
На територията на гр. Две могили и с. Бъзовец функционират 2 птицеферми съответно
с 10800 и 8300 броя кокошки носачки. Останалата част от птиците се отглеждат в частни
дворове (около 8000) за собствена консумация.
Ръстът на животните в общината през 2019 г. в сравнение с 2015 г. може да се види от Фигура
№ 4:
Фиг. 4. Ръст на животните в общината през 2019 г. в сравнение с 2015 г.

Б Р О Й Н А ОТ ГЛ Е Ж Д А Н И Т Е Ж И В ОТ Н И В
О Б Щ И Н АТА П Р Е З 2 0 1 5 Г. И 2 0 1 9 Г.
100000
10000
1000
100
10
1

2015
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По отношение на животновъдството, през плановия период 2014 – 2020 г., по
инициатива на Община Две могили се проведоха редица срещи с животновъдите, по темите:
поддържане на чистотата, хигиената, съхранението и оползотворяването на генерираната от
животните оборска тор, наемането и поддържането на пасища, задълженията на стопаните,
регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност и др.
• С цел недопускане на замърсявания по уличните платна, със заповеди на кметовете на
населените места се регламентираха маршрути за движение на стадата от животни и бяха
определени терени за временно съхранение. Във всички селища на общината има
определени места за торища - за приготвяне и съхранение на оборския тор.
• С цел ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, след съгласуване с
компетентните институции, от общината се определиха 8 броя терени за загробване на
умрели или принудително умъртвени животни.
На територията на община Две могили има 9 рибарника и 2 язовира (Таблица № 18)
Таблица 18. Рибарници и язовири на територията на община Две могили към 31.12.2019 г.
Населено място
Вид
Ползване
Собственост
Гр. Две могили
Гр. Две могили
С. Баниска
С. Могилино
С. Помен
С. Пепелина
С. Острица

Рибарник
Рибарник
Язовир
Рибарник
Рибарник
Рибарник
Рибарник

Не функционира
Не функционира
Функционира
Функционира
Функционира
Функционира
Функционира
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Община Две могили
Община Две могили
Държавата
Частен
Община Две могили
Община Две могили
Община Две могили
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С. Кацелово
С. Кацелово
С. Кацелово
С. Каран Върбовка

Рибарник
Рибарник
Рибарник
Язовир

Функционира
Функционира
Функционира
Не функционира

Община Две могили
Община Две могили
Частен
Частен

Източник: Общинска администрация

Основните проблеми пред животновъдството на територията на общината са:
• Семейните ферми не са пазарно ориентирани и на пазара се появяват предимно
излишъците на домакинствата (качеството е ниско, поради липса на познания у фермерите
за модерни селскостопански технологии);
• Липсват финансови ресурси за технологично обновяване с модерна селскостопанска
техника и съвременен сграден фонд;
• Липса на подходящи терени извън жилищните територии, които да разполагат с
необходимата инфраструктура [пътища, водоснабдяване, ел. доставка, канализация и др.] за
изграждане на ферми.
• Отпадъчните продукти, получавани в животновъдството са екологична заплаха по
отношение на качеството на почвите и водите. Слабото търсене на оборски тор, ниските му
цени, слабият контрол при оползотворяването му са други причини за увеличаване риска от
замърсяване на околната среда.
Горите в общината се стопанисват от Държавно Лесничейство – град Бяла, Община
Две могили и частни стопани. Почвите в горските масиви са песъчливо-глинести, рохки,
слабо каменливи, но богати на хранителни вещества. Горският фонд е разпределен както
следва: (Таблица 19)
Таблица 19. Горски фонд на Община Две могили
Гори
Процент
Гори в земеделски земи
12,27
Залесена територия
58,06
Широколистни гори
27,73
Иглолистни гори
0,2
Нискостъблени гори
1,74
Източник: Общинска администрация

От посочените данни се вижда, че най-голям дял в горския фонд заемат
широколистните гори, следвани от нискостъблените гори, а делът на иглолистните гори е
незначителен. (Фигура № 5.)
Фиг. 5. Структура на общинския горски фонд
Горски фонд %
1,74
0,2

12,27

гори в земеделски
земи

27,73

залесена територия
широколистни гори
иглолистни гори

58,06
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По населени места горският фонд на общината е разпределен както следва (Таблица
№20)
Таблица 20. Горски фонд по населени места на
общината (дка)
Дка
Населени места
С. Баниска

730.192

С. Батишница

358.219

С. Бъзовец

601.495

Гр. Две могили

1725.299

С. Каран Върбовка

431.115

С. Кацелово

297.155

С. Могилино

737.74

С. Острица

514.484

С. Пепелина

717.083

С. Помен

588.771

С. Чилнов

524.248

С. Широково

302.298

Общо за общината
7002.975
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление

С въвеждане на плановете на земеразделяне се обособиха три вида собственост на
горите – държавна, общинска и частна собственост. Периодично се извършва, по
предварително съгласувани планове с Държавно лесничейство - Бяла, почистваща и гола сеч,
главно за осигуряване на дърва за огрев на населението. Иглолистната дървесина
преобладава главно в Държавния фонд и тя се използва единствено в крайна необходимост.

2.3. Промишленост
Наличието на индустриално производство в община Две могили, което не е свързано
със селското стопанство, диверсифицира общинската икономика и я прави по-устойчива на
сезонни, циклични и други рискове. Структуроопределящи подотрасли на промишлеността
в община Две могили през плановия период 2014 – 2020 г. са били хранително-вкусовата
промишленост и подотрасъл “Текстил”. В община Две могили е най-силно развита
хранително-вкусовата промишленост. В икономиката на общината преобладава частният
сектор. Няколко по-значими за местната икономика фирми определят промишления облик
на общината:
Хранително-вкусовата промишленост е представена от частни и кооперативни фирми.
Едно от най-големите дружества е “Великови – ДМ” ООД, с предмет на дейност
производство на захарни и хлебни изделия. Фирмата е производител на голям асортимент
захарни изделия - обикновени и тунквани вафли, различни видове бисквити, солети, и др.
“Великови – ДМ” ООД е с утвърдени позиции на българския пазар. Фирмата изнася своята
продукция и в страни от Европейския съюз. “Великови – ДМ” ООД притежава сертификат,
удостоверяващ покриването на изискванията на стандартите БДС ISO 9001:2008 и НАССР
“Великови – ДМ” ООД осигурява работа на над 100 човека. Собствениците
притежават мелница, с продукцията от която се покриват нуждите от брашно на фирмата
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“Органика България” ЕООД. Фирмата осъществява своята дейност
на
територията на с. Батишница. "Органика България" е част от "Organika S.A." Полша международна група с 25-годишни традиции и опит на европейския пазар. В състава й са
включени 10 фирми- производители на мека полиуретанова пяна (дунапрен) от Полша,
България, Чехия, Русия, Украйна, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния и
Беларус."Органика България" предлага дунапрен в широка гама от плътности, без използване
на фреони. "Органика България" е производител на етерни типове дунапрен, подходящи за
производство на мебели и матраци, трудногорими типове дунапрен, подходящи за
обществени сгради и помещения със специални изисквания за горимост, високоеластичен
дунапрен за производство на комфортни, луксозни мебели, гъби от дунапрен с различни
форми, анатомични възглавници и възглавници от пух, матраци с висока плътност, с профил
осигуряващ пружинен ефект и устойчива конструкция и възможност за пране на калъфа.
"Органика България" се стреми постоянно да инвестира в модернизация и увеличение
на производствения си капацитет. Фирмата работи със суровини от реномирани
производители, по съвременни технологии и с квалифицирани кадри.
“Жокей” ООД – гр. Две могили
Фирма “Жокей” ООД е правоприемник на Общинска фирма “Дружба импекс” – Две
могили. “Жокей” ООД е специализирана в производството на горно мъжко и дамско облекло.
Тя е единствен представител в България в производството на жокейски облекла за конен
спорт /бричове за езда, турнирни блузи, якета и други аксесоари/. Освен основната си
дейност, ръководството на “Жокей” Две могили е основен спонсор на различни прояви от
местен мащаб – главно за деца и подрастващи в сферата на спорта, културата, фолклора и
изкуството. В момента във фирмата работят около 150 души, а произвежданата продукция е
изцяло за външния пазар. Основното работно помещение се намира в гр. Две могили.
Производството разполага със 100 прави машини, бродировъчна машина, машина за
завъровъчни шевове, банцизи, гладачни машини и друга специализирана техника
Фирма "Ф+С Агро” – град Русе закупи склад за съхранение на селскостопански
препарати и торове, който е основна база в Североизточна България. В складовата база в гр.
Две Могили се съхраняват препарати за растителна защита. Тя е със специален статут и е
една от малкото в България, която отговаря на всички изисквания на сега действащото
законодателство по отношение на опазването на околната среда и безопасността на работа с
препарати за растителна защита.
„Глоуб индъстрис” ЕООД. Развива своята дейност на територията на с. Батишница.
Предмет на дейност на фирмата е производство и дистрибуция на двойнолицеви
полиуретанови матраци "БЛЯН". В производството се прилага многопластова профилирана
технология. Продуктите на фирмата притежават сертификат за ортопедичност
„МАРТИНЕЗ БУТИК” ЕООД е производител на над 400 вида мъжки и дамски
парфюми, ароматни свещи, също така ароматизатори за автомобили и домове/офиси.
Компанията е създадена през 2012 г. в град Две могили. Фирмата е утвърдена на
международните пазари в Дубай, Мароко, Румъния, Гърция, Украйна и Индия, като
постоянно увеличава своите представителства
„БИК” ЕООД се занимава с производство и търговия на сладкарски и тестени изделия
с марка „ФИНЕС”. Продуктите се изработват ръчно, изцяло с натурални продукти и без
консерванти. В предприятието работят около 10 души
Арониада-Агро ЕООД се занимава с търговия на едро и развива и допълнителна
дейност – отглеждане на трайни насаждения от плод арония и производство на биологични
продукти – натурален сок от арония, сушен плод арония, брашно от арония. Фирмата
разполага с повече от 80 дка насаждения от арония с регистрация за биологично
производство.
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Консервеният комбинат в село Бъзовец, който дълги години имаше добри позиции на
пазарите в Източна Европа и България и осигуряваше десетки работни места, в настоящия
момент не функционира, а създадената база се руши. Закупен е от частни инвеститори и не
се стопанисва от общината.
Предприятие „Зърнени храни България” в гр. Две могили след приватизацията
запази основната си дейност по изкупуване и съхранение на зърно. Материалната база е
запазена, но не функционира пълноценно.
Съществуващата в град Две могили Винарска изба бе продадена на частни
инвеститори. Собственост е на акционерно дружество „Шато Данубия”. През 2006 г. са
произведени първите количества бели и червени вина от серията „Dve Mogili Village”. Базата
е в добро състояние, правят се нови инвестиции и се внедряват нови технологии.
Ферментаторите за бяло и червено вино са снабдени със специални хладилни и вакуумни
филтриращи системи. Изградени са 80 бетонни резервоара с вместимост 300 хектолитра
всеки. Обзаведена е лаборатория за пълен анализ на готовото вино. Избеното помещение е с
50 броя френски дъбови бъчви. Общият обем на произвежданата продукция е 1500
хектолитра. Осигурява около 25 работни места.
“Русенска корабостроителница”АД, собственик на бившия завод “Автоматика”
разполага с една производствена площадка и осигурява около 40 работни места.
Нови и бързоразвиващи се фирми на територията на града са "Лашев Топливо"
ООД и ЕТ "Росица Лашева":
Двете фирми се занимават с търговия с промишлени стоки, отоплителни и строителни
материали, транспортни и дърводелски услуги.
„Ателие Алюр“ - ЕООД гр. Русе, с основен предмет на дейност производство на
детайли от полиестерни смоли.

2.4. Търговия и услуги
Важен показател за икономическо развитие на общината е състоянието на сектора на
търговията и услугите, и по-конкретно - обема на продажбите. През плановия период 2014
– 2020 г. се усети определено оживление в сектор «Търговия» на територията на общината,
както по отношение разширяване и разнообразяване на търговската мрежа, така и по
отношение на реализирания оборот от търговските обекти.
Търговското обслужване на населението в община Две могили се осъществява в поголямата си част от малки фирми, предимно на еднолични търговци, но има и магазини на
големи вериги като „Пацони” и „Моят магазин”.
Статистическите данни към края на 2019 г. сочат, че между 70 и 80 % от фирмите в
общината осъществяват търговска дейност на дребно. По големи от тях са: „МД Импекс”
ЕООД, стопанисващ хранителен и нехранителен магазин, плувен комплекс и дискотека в Две
могили; „Маркони 96” ЕООД стопанисващ хранителен магазин, ресторант, плувен басейн и
кафе-аперитив в Две могили; „Лашев Топливо” ООД , ЕТ „Росица Лашева”; „Пелибилд”
ЕООД; ЕТ ”Неджати Тасимов” (всички от Две могили) за продажба на строителни
материали.
На територията на общината са регистрирани още 18 по-малки магазини за хранителни
стоки, 9 за нехранителни, 2 магазина за авточасти, 1 хуманна и 2 агро-аптеки, магазини за
цветя, книжарници, 4 бензиностанции.
В град Две могили са регистрирани 6 фризьорски и козметични салона.
Във всяко село от общината има магазини за хранителни стоки, с изключение на наймалките села Широково и Пепелина.
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Секторът на търговията и услугите е на трето място по обем продажби в общинската
икономика. В гр. Две могили има изграден общински пазар, където всяка събота търгуват
местни и регионални земеделски производители, търговци, рибовъди, а в населените места
на общината са определени пазарни дни.
В Две могили и общината дейност осъществяват фирми в сферата на строителството,
пътнически и автомобилен транспорт – „Иванов-Георгиев” ЕООД, „Русинови” ЕООД, ЕТ
„Евгений Богомилов” и други .
Собствениците на моторни превозни средства се обслужват от 5 броя бензиностанции:
град Две могили – 3 броя, село Кацелово - 1 брой, село Батишница – 1 брой. Изградени са и
функционират 2 броя газ станции: град Две могили – 1 брой, село Батишница – 1 брой.

2.5. Строителство
Строителството в общината към края на 2019 г. е в застой и през последните години не
се наблюдава съществено развитие на отрасъла. Строи се предимно в частния сектор. В
обществения сектор почти няма строителство, а се извършват предимно основни ремонти,
реконструкции, саниране и някои разширения на съществуващи обекти.
На територията на общината няма действащи местни строителни фирми. Секторът
строителство е концентриран предимно в областния град Русе, за сметка на почти
незначителна част в останалите населени места. Това се дължи и на обстоятелството, че
дейността се изпълнява от вече утвърдени и наложили се на строителния пазар фирми от Русе
и от други градове на страната, с по-голям капацитет и доказана история. Строителното
производство, извършвано от строителни фирми от гр. Русе, гр. Бяла, гр. София и др.,
естествено затруднява този сектор на общинската икономика.
През плановия период 2014 – 2020 г. по- значими строителни обекти, финансирани от
общината са:
1. Реконструкция и рехабилитация на участъци от ОПМ;
2. Ремонт и модернизация на читалище „Пробуда 27” с.Батишница;
3. Ремонт на детска градина „Първи юни” с.Баниска;
4. Основен ремонт и благоустрояване на площад пред културен дом в с.Кацелово;
5. Ремонт на физкултурен салон на СОУ-Две могили;
6. Ремонт ул. „Чипровци” и „Христо Ботев” в гр. Две могили;
7. Водопроводи ул. „Чипровци”, „Шумен”, „Иван Вазов”, „Дружба”, „Крали Марко”,
Стопански двор Запад и Стопански двор Изток;
8. Изградени 3 бр. детски площадки в гр. Две могили;
9. Ремонт на читалище и кметство с. Помен;
10. Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови
отпадъци в гр. Две могили.
В частния сектор са построени някои жилищни, спомагателни и обслужващи сгради.
Има изградени фотоволтаични електрически централи с мощност до 30 квт, в
селскостопанския сектор складове и навеси за съхранение на зърно, малки цехове за лека
промишленост и обекти за търговия и услуги.
Община Две могили има нужда от местна фирма за строително производство, която да
задоволява потребностите на общината.
През периода 2014–2019 г. са издадени 172 броя разрешителни за строеж, както следва:
- 2014 – 27 бр.
- 2015 – 34 бр.
- 2016 – 34 бр.
- 2017 – 28 бр.
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-

2018 – 27 бр.
2019 – 22 бр.

2.6. Транспорт, складиране и пощи
Населението на общината се обслужва от две фирми превозвачи: ЕТ "Евгений
Николаев" гр. Две могили, от общинската транспортна схема, и с която общината има
сключен договор след проведен конкурс, и "ИСКРА ГРУП" ООД гр. Русе. Учениците от
населените места, където са закрити училищата, се извозват до СУ "Св. Св. Кирил и
Методий" - гр. Две могили и ОУ "Христо Ботев" с. Баниска с автобуси, предоставени от
Министерството на образованието и науката. Автобусите са 6 (шест). Децата, посещаващи
детските градини и филиалите им в с. Бъзовец и с. Кацелово също се извозват с транспорт,
осигурен от общината.
Към 31 декември 2019 г на територията на общината функционират 10 фирми с предмет
на дейност транспорт и складиране.
Община Две могили граничи с общините Иваново, Борово, Опака, Попово и Бяла и е
разположена от двете страни на жп линията Русе- Горна Оряховица. Главно предимство на
общината е наличието на ЖП транспорт. Железопътната гара е съоръжена с
маршрутнорелейна централизация. Има изградена рампа за товаро-разтоварна дейност с
портален кран, но поради намаляване на товаро-потока, мобилната товарачна техника е
изтеглена в гр. Русе.
На територията на общината съществуват 14 броя складове с обща площ над 10 000 кв.
м., които се използват за селскостопанска продукция, промишлена продукция и земеделска
техника. Фирма Ф+С „Агро” – град Русе закупи склад за съхранение на селскостопански
препарати и торове, който е основна база в Североизточна България.
Територията се обслужва по Български пощи АД и от всички водещи национални
куриерски фирми.
В гр. Две могили има и офис на „Еконт”, който обслужва община Две могили и някои
населени места от съседните общини Борово и Иваново

2.7. Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
Туризмът като стопански отрасъл, на територията на Община Две могили, е все още
недостатъчно развит. Това се дължи на липсата на сериозни туристически продукти, които
да привличат устойчиво посетители към територията в настоящия момент. Факти, които
потвърждават това, са ниския размер на приходите и несъществения дял, с който допринасят
към БВП на общинската икономика. Престоят на туристите е предимно еднодневен, без
нощувки.
Характерна особеност на община Две могили е красивата екологично чиста природа,
съчетана с богато културно-историческо наследство. Липсват застрашаващи екологичното
равновесие дейности, което е допълнителна предпоставка за благоприятно развитие на
туризма. Природните ресурси в Област Русе се отличават с относително разнообразие, като
в комбинация с територията, на която се намират и нейните културно-исторически обекти,
това генерира уникалност и сравнителни предимства за развитието на еко, селски, културен
и поклоннически туризъм.
В близкото минало се отделяше недостатъчно внимание на природните дадености и
благоприятните възможности за развитието на селски и екотуризъм. Днес община Две
могили активно участва в проекти, целящи популяризирането на тези два вида туризъм.
В общината е приета Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2019-2020
година, разработена на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, съобразно местните
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туристически ресурси и потребности. За успешното изпълнение на заложените в
Програмата дейности е необходимо работещо публично-частно партньорство между
местната власт, водещи организации в сферата на туризма, частния бизнес, браншовите
организации и НПО. Основна роля при изпълнението на Програмата има Консултативният
съвет по въпросите на туризма към Община Две могили с участието на заинтересовани
страни и доброволци.
С реализирането на дейностите, предвидени в Програмата, се очаква значително
повишаване на интереса към туристическите обекти на територията на общината, а от там и на приходите от тях.
Към основните туристически обекти и предпоставки за развитието на отрасъла на
територията на общината спадат:
Природна забележителност – пещера Орлова чука. Намира се в скален масив край
село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 метра и по този признак
се нарежда на второ място от благоустроените пещери в страната. Пещерата е изключително
атрактивна за пещерен туризъм. Пещерните галерии изпъстрени с множество сталактити,
сталагмити и сталактони я правят една от най-красивите пещери в България, привлекателна
за многобройните туристи от страната и чужбина. В галериите ѝ живеят над 15 пещерни вида.
В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален за цяла Европа.
В района на пещерата има условия за къпингуване, спортни игри, скално катерене,
туристическо ориентиране. Разработен е проект за опазване на биоразнообразието в
пещерата, който се финансира от европейски фондове.
Съвместно с членовете на Туристическо дружество „Приста” Русе, основно със
спелеолозите, се провеждат регионални и национални събори на пещерняците от цялата
страна. Пещерата се посещава от различни групи туристи – организирани ученически групи,
съчетаващи посещенията със спортни игри и занимания; групови и индивидуални български
туристи от цялата страна; много групи и индивидуални посещения от румънски туристи. В
района на пещерата има възможност за нощувки в хижа „Орлова чука”.
В близост до посетителския център има заведение за бързо хранене. В пещерата се
влиза само с екскурзовод и обиколката на пещерните галерии е около 45 минути. Съгласно
решение на Общински съвет Две могили, всеки турист, посетил пещерата, може със същия
билет, в същия ден, да посети и къщата на Филип Тотю в Две могили. Пещерата е отворена
за посещение от 1-ви април до 30 октомври, без почивен ден.
Лесопарк “Аязмото” в село Каран Върбовка, отреден с Решение № 4351/28.12.1971 г.
на Министерството на горите, разположен върху 3483 дка залесена площ, уникален с
природната си красота, съчетана с лековита вода.
В красивата долина се намира манастирът “Света Марина”, посещаван от вярващи
от региона и страната. Църквата на манастира е построена през 1890 година, а параклиса и
останалите сгради са строени след 1990 година. Ежегодно през м. юни в района на манастира
се провежда фолклорен фестивал „Жива вода” и много успешно се съчетават фолклорният и
религиозен туризъм. По време на фестивала само участниците са над 500 човека. На 17 юли
е храмовият празник и почитане на Св. Марина. От няколко години тържествената литургия
се води от русенския митрополит, заедно с румънски свещеници. В манастира има
възможност за нощуване. Базата на манастира е в процес на реновиране. Друг обект в близост
за религиозен туризъм е Басарбовският манастир. Двата храма фактически се допълват, тъй
като имат различна специфика, различни храмови празници и често се включват в един
туристически маршрут.
В околностите на село Каран Върбовка е местността “Бат дол”, в която се намират
вековно дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен обект със Заповед № 343
/04.07.1978 година на КОПС и е с ДР №987. Това е дъб от вида Зимен дъб, височината му е
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около 30 метра, а обиколката на ствола – 4.60м. В съседната местност “Дял Сърт” също има
десетки вековни дъбове, габъри и круши.
В Две могили се намира къщата-музей на Филип Тотю – борец за национално
освобождение, наричан от народа “хвърковатия войвода”. Последните 10 години от живота
си легендарният войвода да живее в Две могили. Любителите на историческия туризъм имат
възможност да посещават къщата-музей целогодишно.
Църквата "Света Троица" в град Две могили притежава рядка икона, копие на
чудотворната икона на Владимирската Света Богородица. До църквата “Света Троица” в
града се намира и гробът на Филип Тотю. През 1973 година в центъра на град Две могили
признателните потомци издигат величествен паметник.
Паметници, построени в чест на загиналите в Балканската и Отечествената
война, в Руско-турската освободителна война, са разположени по цялата територия на
Община Две могили.
Местните културни традиции, обичаи и прояви. Освен Фолклорния фестивал „Жива
вода” , ежегодно общината е домакин на още няколко, придобили популярност в регионален
и национален мащаб, събития, които всяка година увеличават посетителите си:
- Събор на хърцоите – родова среща на хърцойската етнографска група, провежда се
в с. Кацелово през м. август, около празника Голяма Богородица;
- Фестивал на етносите – провежда се в началото на м. май в с. Батишница;
- Празник на плодородието – провежда се в началото на м. септември в с. Чилнов.
В Община Две могили е недостатъчна легловата база.
Хижа "Орлова чука" в района на едноименната пещера, намира се на 35 км южно от гр.
Русе, недалеч от с. Пепелина. Разположена е на скален масив, до иглолистна гора край
поречието на р. Черни Лом. Построена е през 1983 г. Представлява масивна двуетажна
сграда, водоснабдена и електрифицирана, луксозно обзаведени 4 стаи, които дават подслон
на 9 души, кухненски бокс, столова, санитарни възли. Местността е осеяна с иглолистни гори
и хубави поляни. Предлага отлични условия за скално катерене, ориентиране, възможност за
зелено училище, интересни еко пътеки, и др. До хижата има асфалтов път и два паркинга.
Хижата се стопанисва от община Две могили. Със субсидия от Републиканския бюджет през
плановия период 2014 – 2020 г. е извършен основен ремонт на хижа „Орлова чука“, на
стойност 63 800,00лв
В град Две могили се намира къща за гости "Еделвайс". Разполага с 4 стаи, ресторант,
лятна градина, барбекю, паркинг, детска площадка и малък басейн.
Арт Вила "Орлова чука", село Пепелина, община Две могили. Къщата за гости и екоарт
център ”Арт Вила Орлова Чука”, с капацитет 9 + 2 детски и 2 допълнителни легла е на два
етажа с механа и лятна кухня с автентично огнище, също така и терасовиден двор с био
земеделска градина и хамаци.
Къща за гости „Черни лом” в с. Острица. Разполага с 8 стаи, ресторант с 50 места на
закрито и 40 на открито, външно барбекю, отопляем външен басейн, детски кът, градина за
биоземеделие.
Къща за гости „Каза Дивина” в с. Батишница, разполага с 5 стаи, голяма механа,
самостоятелни кътове за приготвяне на храна, басейн, обособени кътчета за отдих и
забавления.
В град Две могили и в общината търговското обслужване се осъществява предимно от
магазини и заведения за хранене и развлечения, стопанисвани от еднолични търговци, или
потребителни кооперации.
През летния сезон в град Две могили работят два големи плувни комплекса с
прилежащи места за хранене:
Плувен комплекс „Фламинго” – голям и малък басейн, заведение за хранене и
развлечения със 100 места, детски кът.
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Плувен комплекс „Гунди” – голям басейн, прилежащо заведение за хранене и
развлечения с 80 места за сядане, барбекю.
Заведенията са категоризирани съгласно изискванията на Закона за туризма и наредбата
към него, с една, две и три звезди.

2.8. Финансови и застрахователни дейности
Населението и фирмите в общината се обслужват от ТБ”ОББ”АД клон град Две могили
и Банка ДСК – ЕАД. Освен банките в град Две могили, съществува и едно чейнч бюро и се
разкриха два нови офиса за бързи кредити.
На територията на Община Две могили има три банкабота: в гр. Две могили - 2 бр. и в
с. Кацелово – 1 бр. Голям проблем се оказва липсата на достатъчно банкомати по населените
места. Жителите на селата са принудени да пътуват до общинския център за да теглят пари
при нужда. Особена трудност е за пенсионерите, които харчат допълнително пари за
автобусен транспорт.
Повечето от регистрираните фирми с предмет на дейност, включващ операции с
недвижими имоти на територията на общината, са собственост на граждани извън общината.
Наблюденията в сектора финансови и застрахователни дейности показват все още ниска
активност и незначителен принос към икономиката. Засега пазарът се обслужва преди всичко
от фирми от град Русе или от водещи Интернет портали за предлагане и търговия. И към
настоящия момент може да се твърди, че територията предизвиква задоволителен интерес,
предимно сред граждани от Великобритания, за купуване на местни имоти и заселване.
В общината работят представители на няколко застрахователни компании.

2.9. Инвестиции
Трябва да се отбележи фактът, че най-много инвестиции в публичния сектор на
местната икономика през плановия период 2014 – 2020 г. са постъпили чрез оперативните
програми, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/, различни фондове и проекти и субсидии от Републиканския бюджет. В общината
има и частни инвеститори, но от Информационната система за управление и наблюдения на
структурните инструменти на ЕС в България е видно, че частният сектор през посочения
период не е проявил нужната активност и не се е възползвал в достатъчна степен от
възможностите, които те предоставят.
За периода 2014-2019 г. общата сума на одобрените и изпълнени проекти по различните
оперативни програми в Община Две Могили .е над 25 млн. лв. В приложение № 4 към
настоящия План за интегрирано развитие на общината е представена подробна информация
за резултатите от участието на община Две могили през 2016 – 2019 г. в проекти по
различните оперативни програми и със субсидия от републиканския бюджет, съответно за
приключили към 31.12.2019 г. проекти, за проекти в процес на изпълнение, за проекти,
чакащи одобрение, за проекти в готовност за кандидатстване и изпълнение, както и за
неодобрените проекти на общината.(Вж. Приложение № 4)
В Приложение № 1А е представен Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в Плана за интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г.
(Вж. Приложение № 1А )

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
3.1. Демографска характеристика
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Както беше показано в Таблица 8, община Две могили се характеризира с неравномерно
териториално разпределение на населението. Налице са много големи разлики както в броя
на населението в града и в останалите селища на общината, така и между самите села.
(Фигура 6)
Данните за териториалното разпределение на населението в община Две могили към
31.12.2019 г. по постоянен адрес показват следното:
- В гр. Две могили е съсредоточено 47,1% от населението на общината, което е
единственото населено място в общината с население над 4000 души. По брой на населението
непосредствено след гр. Две могили се нарежда с.Баниска (1 264 жители), в което е
концентрирано 13,3% от населението на общината. На територията на общината се намират
две от четирите населени места на област Русе, който са с население под 100 души - с.
Пепелина (7 жители по постоянен адрес ) и с.Широково (26 жители по постоянен адрес), като
село Пепелина е и най-малкото по брой на население селище в Русенска област.
- По-голямата част от населението на общината продължава да е концентрирано в
селата – 52,9%, или 5025 души селско население към 31.12.2019 г. Относителният дял на
градското население за общината е значително по-нисък спрямо този за област Русе (78,2%)
и за страната (73,7%). Фигура 6.
Развитието на демографските процеси в общината през последните години навлезе в
неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на режима на
демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. Статистиката
показва, че от 2011 година досега процесът на намаляване на населението продължава да се
задълбочава с всяка изминала година, както за града, така и за селата.
Фиг. 6. Териториално разпределение на населението в община Две могили към
31.12.2019 г. по населени места
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Източник: Национален статистически институт

Анализът на естественото движение на населението в Община Две могили за периода
2010 – 2019 г. показва отрицателен естествен прираст, който е една от най-важните причини
за намаляване броя на жителите на общината. (Вж. Таблица № 21) Тенденцията за
50

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

изминалите години е трайна, като тази тенденция за общината е особено неблагоприятна
през последните3 години.
Таблица № 21. Естествено движение на населението на Община Две могили за
периода 2010 - 2019 г.
(Брой)
Години
Живородени
Умрели
Естествен прираст
всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени
2010
88
36
52
194 103
91
-106 -67
-39
2011
83
45
38
229 120 109
-146 -75
-71
2012
60
33
27
200
92 108
-140 -59
-81
2013
63
33
29
199 106
93
-136 -73
-64
2014
68
30
38
228 128 100
-160 -78
-62
2015
61
39
22
162
77
85
-101 -38
-63
2016
61
30
31
186
88
98
-125 -58
-67
2017
51
28
23
191
84 107
-140 -56
-84
2018
55
29
26
218 114 104
-163 -85
-78
2019
46
26
20
191 101
90
-145 -75
-70
По данни на Националния статистически институт

Механичният прираст на населението през периода 2011 – 2019 г. показва тенденция
на превишаване броя на изселените спрямо броя на заселените жители на общината, (с
изключение на 2015 г), т.е. той също е отрицателен, като тази тенденция особено се засилва
през последните две години.(Вж. Таблица № 22)
Таблица № 22. Механичен прираст на населението на Община Две могили за периода 2011
- 2019 г.4
Години
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Заселени
всичко
мъже жени
90
43
47
59
21
38
109
53
56
132
65
67
175
77
98
135
55
80
137
50
87
138
62
76
180
81
99

Изселени
всичко мъже жени
173
84
89
131
50
81
128
42
86
134
57
77
154
68
86
171
74
97
213
97
116
252
121
131
271
124
147

Механичен прираст
всичко мъже жени
-83
-41
-42
-72
-29
-43
-19
11
-30
-2
8
-10
21
9
12
-36
-19
-17
-76
-47
-29
-114
-59
-55
-91
-43
-48

По данни на Националния статистически институт

Тенденцията на намаляване на населението се засилва все по-чувствително през
последните няколко години и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във
всички села на общината населението с постоянен адрес намалява. Демографските
проблеми, характерни за цялата страна, са налице и в община Две могили, а именно:
От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция,
а и движението на лицата към и от страната.
4
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сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен естествен прираст,
вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване на общия брой на
населението в общината, протичащите демографски процеси могат да доведат до
обезлюдяване на определени села. Това е сериозен проблем и е необходимо да се
предприемат мерки както на общинско, така и на национално ниво за възраждане на
българското село и за подобряване на условията за живот в него.
През целия десетгодишен период преобладаващото население на общината е от женски
пол, което е характерно както за града, така и за селата.
Възрастовата структура е показател, който определя как естественият и механичният
прираст влияят върху общия брой на населението. Тя изразява разпределението на
населението по възрастови групи. Възрастовата структура е твърде променлива и при това в отрицателен план. За община Две могили за 2019 г. тя е следната: (Вж. Таблица № 23)
Таблица23: Население в община Две могили по възрастови групи към 31.12.2019 г. ( %)
В
общината Общо
0- 9
10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 -79
80+
Общо
6,55
100
7,16
8,32
8,60
11,17
13,12
14,98
16,29
13,81
Мъже
Жени
В града:
Общо
Мъже
Жени
В селата
Общо
Мъже
Жени

100
100

7,37
6,96

9,04
7,61

9,63
7,59

12,67
9,68

13,84
12,42

15,58
14,38

16,10
16,48

10,83
16,73

4,94
8,15

100
100
100

8,14
8,15
8,14

9,18
10,08
8,31

8,75
9,14
8,36

12,75
13,85
11,67

14,56
14,96
14,17

16,21
16,79
15,63

15,14
15,40
14,88

10,80
8,20
13,36

4,47
3,43
5,48

6,28
7,60
8,47
9,75
11,85
13,88
6,70
8,11
10,07 11,63
12,85
14,52
5,89
7,00
6,90
7,91
10,86
13,27
Източник: Национален статистически институт

17,31
16,71
17,91

16,46
13,15
19,74

8,40
6,26
10,52

100
100
100

Съотношението между населението на Община Две могили в подтрудоспособна
трудоспособна и надтрудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 12,1% :55,5% :32,4%: (Вж.
фиг. 7.)
Фиг. № 7. Съотношение между населението в трудоспособна, надтрудоспособна и
подтрудоспособна възраст в Община Две могили (2019 г)
Подтрудоспособна
възраст
12,1%

Надтрудоспособна
възраст
32,4%

Трудоспособна
възраст
55,5%
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За сравнение, по данни на НСИ от последното преброяване през 2011 г. тази структура
е била доста по-благоприятна, като съотношението между посочените възрастови категории
е било 11,9 : 59,2 : 28,9.
Към средата на анализирания период – през 2016 година, съотношението между
възрастовите категории се е променило така: 16,0: 56,8: 27,2.
Както може да се види от
фиг. 7, към 31.12.2019 г. съотношението между
посочените възрастови категории е вече 12,1 : 55,5 : 32,4.
От направените сравнения ясно се вижда, че тенденциите са изключително тревожни.
В годините след 2011 и особено – след 2016, както за цялата страна и за областта, така и за
община Две могили се забелязва, че населението в подтрудоспособна възраст намалява за
сметка на това в надтрудоспособна. Особено силно е изразено това в селските селища в
общината. Това е ясен индикатор, че демографската ситуация е силно влошена. В
перспектива се очаква да започне намаляване на населението и в трудоспособна възраст.
Значителният дял на населението в надтрудоспособна възраст на населението в Общината –
32.4%, и сравнително ниският дял на населението в подтрудоспособна възраст - 12,1% ще
продължат да влошават възрастовата структура на населението и трудовия потенциал на
човешките ресурси в плановия период 2021 – 2027 година.
Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и
качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен
пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и
професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от непрекъснато повишаване
на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила.

3.2. Пазар на труда, заетост и безработица
По данни на НСИ, през 2019 г. община Две могили се нарежда на трето място в
Русенска област след общини Русе и Бяла по дял на икономически активното население от
общото население в общината (63,1 %). За област Русе коефициентът на икономическа
активност за този период е бил 71,4% а коефициентът на заетост 15-64 г. – 69,6%.
Равнището на безработица, изчислено като дял на регистрираните безработни лица в
бюрата по труда към икономически активното население 15-64 год, по данни на Агенцията
по заетостта, за община Две могили към 31.12.2019 г., възлиза на 14,2 %, което е доста повисоко от коефициента на безработица за областта – 5.6%, както и от средното за страната
5.6%.
През последните години този показател се е изменял така: Таблица 24.
Таблица 24.Равнище и прираст на безработица през периода 2016 – 2019 г. в община Две
могили (%)
Равнище на
При- Равнище на
При- Равнище на
Прибезработица
раст безработица
раст безработица
раст
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Период
2017 г. 2016 г.
2018 г. 2017 г.
2019 г. 2018 г.
За
7,2
8,7
-1,5
6,2
7,2
-1,0
5,6
6,2
-0,6
страната
За област 6,4
7,3
-0,9
5,8
6,4
-0,6
5,6
5,8
-0,2
Русе
За
18,5
20,4
-1,9
14,5
18,5
-4
14,2
14,5
-0,3
общината

Източник: Агенция по заетостта
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От Таблица 24 е видно, че равнището на безработица плавно е намалявало от 2016 до
2019 г., но през целия период е било чувствително по-високо и от средното за страната, и от
това за област Русе. С най-висок темп е намалявала безработицата в общината през 2018 г.
Фигура № 8.
Фигура 8. Нива на безработица в страната, областта и общината

Равнище на безработицата в проценти
21

19
17
15
13

20,4
18,5

11

14,5

9
7

8,7

7,3

7,2

6,4

6,2

14,2

5,8

5,6

5,6

5
2016

2017
За страната

2018
За област Русе

2019

За общината

Данните за безработицата през последните месеци на 2019 г. за община Две могили
показват следното:
1. Равнището на безработица през м. декември нараства на 17,9%, при 14% през м.
септември; Фигура 9.
Фиг.9. Равнище на безработица в община Две могили през 2019 г.

Равнище на безработица в община
Две могили
20%
18%
16%
14%
12%
10%
Септември 2019

Октомври 2019

Ноември 2019

Декември 2019

Източник: ДРСЗ - Русе, Дирекция Бюро по труда-гр. Бяла, филиал гр. Две могили

2. Регистрираните безработни лица от община Две могили са 509, или това са 28,2 %
от всички регистрирани в Бюрото по труда – гр. Бяла. Това означава, че почти 1/3 от всички
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регистрирани в БТ – гр. Бяла (обслужващо 4 общини - Бяла, Две могили, Борово и Ценово)
са жители на община Две могили, което е силно неблагоприятно за икономиката на
общината. В началото на плановия период 2021 – 2027 г. е необходимо да се предприемат
допълнителни мерки за преодоляване на тази ситуация и за запазване тенденцията на трайно
намаляване на безработицата на годишна база, която е била характерна за целия предишен
период;
3. Структурата на регистрираните безработни към 31.12.2019 г. е следната:
3.1. По пол
Безработните жени от община Две могили, регистрирани в ДБТ гр. Бяла – филиал гр.
Две могили са 261;
Относителният дял на жените в общата съвкупност на регистрираната безработица е
51,3 %, като този процент следва тенденциите в национален и в регионален план. Фигура 10.
Фиг. 10.Структура на регистрираните безработни лица от община Две могили в ДБТ-гр. Бяла,
филиал гр. Две могили по пол през 2019 г.

Регистрирана безработица в ДБТ - Бяла,
филиал гр. Две могили

Жени
51% Мъже
49%

3.2. По професионален признак
Професионалната структура на безработните се характеризира с висок устойчив дял
на регистрираните лица без квалификация – 317. Относителният им дял към 31.12.2019 г. е
много висок - 62,3%.
Регистрираните безработни с работническа професия са 164 - 32,2%, а специалистите
са 28 – едва 5,5%. (фиг. 11.).
Това показва, че за лицата без квалификация ще е много по-трудно да намерят работа
сега, но особено – през новия планов период 2020 – 2027 г., когато очакваните технологични
промени и иновациите във всички сфери на икономиката ще изискват висококвалифицирана
и работна сила. Неблагоприятната професионална структура и влошените шансове за
намиране на подходяща работа и трайна заетост, особено на лицата без квалификация,
сериозно ще се отразяват на доходите на голяма част от населението и ще забавят социалноикономическото развитие на общината. Това налага в стратегическите документи на
общината за регионално развитие да се сложи специален акцент на мерките за повишаване
равнището професионалната подготовка на човешките ресурси, като се прилагат всички
форми на системата за учене през целия живот, целящи повишаване равнището на
квалификация и преквалификация на човешкия фактор.
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Фиг.11.Структура на регистрираните безработни в община Две могили по професионален
признак

Професионална структура на регистрираните
безработни
5,50%

32,20%

62,30%

Без специалност и професия

С работническа професия

Специалисти

3.3.По образование:
В общината структурата на безработните по образователен признак е следната:
• С висше образование
10 - 2,0 %
• Със средно образование
213 - 41,8 %
• С основно образование
55 - 10,8 %
• С начално и по-ниско образование
231 - 45,4 % Фигура № 12.
Структурата на безработните по образование потвърждава тенденцията, която е
характерна не само за общината, но и за цялата икономика, че хората с начално и по-ниско
Фиг.12. Структура на регистрираните безработни лица в община Две могили по
образователен признак

Образователна структура на регистрираните
безработни
2,00%
С висше образование

45,40%

41,80%

Със средно образование
С основно образование

10,80%
С начално и по-ниско
образование

образование най-често попадат в редиците на безработните и че са една от най-уязвимите
групи на пазара на труда. В общината обаче те са почти половината от безработните, което
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налага да се полагат перманентни грижи за привличане и задържане на всички деца и
младежи в училище, а за безработните лица, които са в извънучилищна възраст, да се
предприемат специални мерки за придобиване на определена професионална квалификация.
Необходимо е в стратегическите документи на общината за регионално развитие да се сложи
специален акцент на мерките за повишаване равнището на образование и за мотивиране на
високообразованите човешки ресурси да останат на работа в общината.
3.4.По възраст:
По този признак структурата на безработните в общината е следната:
До 19 г. - 4 човека, или 0,8 %; От 20 до 24 г.- 19 човека, или 3,7 %; От 25 до 29 г. - 29
човека, или 5,7 %; От 30 до 34 г.- 34 човека, или 6,7 %; От 35 до 39 г.- 52 човека, или 10,2
%; От 40 до 44 г.- 45човека, или 8,8 %; От 45 до 49 г.- 55 човека, или 10,8 %; От 50 до 54 г.92 човека, или 18,1 %; Над 55 г. -179човека, или 35,2 % Фигура 13.
Фиг. 13.Структура на регистрираните безработни лица в община Две могили по възраст

Възрастова структура на регистрираните
безработни
1% 4%
до 19 г.

6%

от 20 до 24 г.
6%

от 25 до 29 г.

35%

от 30 до 34 г.
10%

от 35 до 39 г.
от 40 до 44 г.

9%

от 45 до 49 г.
от 50 до 54 г.

18%

11%

над 55 г.

Безработицата може да се приеме като основен рисков фактор, свързан с доходите и
стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. От групата на безработните найзасегнати са хората от 50 г. и над 55 годишна възраст, което показва, че лицата от горните
възрастови групи са най-неконкурентни и най-трудно намират трудова реализация. Голяма
част от безработните в тези групи са без квалификация или с работническа професия, с ниско
ниво на образование.
Безработицата на трудоспособните хора се отразява негативно на качеството на живот
на всички членове на семейството, особено на децата.
Практиката показва, че:
- образованието и развитите умения са сред най-значимите фактори за подобряването
на пазара на труда;
- общините с висок дял на хората с основно и по-ниско образование постигат най-бавен
ръст на заетостта, или дори - забавяния;
- застаряването и демографските проблеми ще стават все по-голяма пречка пред
регионалното развитие на общините;
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- за високата безработица в община Две могили допринасят най-вече липсата на
възможности за заетост, свитото търсене на работна сила и освобождаването на персонал от
отрасли, които ограничават своята дейност на територията на общината;
- основна причина за големия брой трайно безработни в общината е тяхното ниско
образование и квалификация, както и високата средна възраст на безработните, които трудно
могат да се конкурират при заемането на свободни работни места с тези, които притежават
по-висока квалификация.
В община Две могили заетостта на населението е сравнително по-ниска, отколкото
средните нива за областта (69,6%) и за страната (54,2%). Община Две могили е типична
селска община и ще запази характера си на такава и през плановия период 2021 – 2027 г.
Може да се очаква, че ще се разкрият определени нови перспективи за повишаване на
заетостта и в публичния, и в частния сектор, но трябва да се отчита, че общината-областен
център (Русе) ще продължи да функционира като силно социално-икономическо ядро с
центробежен характер по отношение на новоразкритите работни места и по-атрактивното
заплащане на труда.
Аграрният сектор е структуроопределящ за местната икономика на община Две могили
по показател „произведена продукция“, но механизирането на земеделското производство и
окрупняването на стопанствата водят до съкращаване броя на заетите в него.
Най-голяма концентрация на работна сила се наблюдава в третичния сектор „услуги“,
което е тенденция и в национален мащаб.
Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на
работната сила, високата безработица и ниските доходи в община Две могили. Налице е и
слабо разпространение на гъвкавите форми на заетост, които са „буфер” при непостоянно
търсене на труд. Ограниченото им използване е и поради факта, че част от работодателите
все още предпочитат „гъвкавостта” на сивата икономика.
Статистическите данни към края на плановия период 2014 – 2020 г. показват, че около
1/6 от трудоспособното население на община Две могили работи в територии извън
общината, което е индикатор за наличието на неатрактивен и неадекватен на местните
потребности пазар на труда.
Според данните от последното преброяване, налице са и значителни различия по
отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Найвисока е била заетостта във възрастовата група между 15 и 64 навършени години при
българската етническа група с коефициент на заетост 51.5 %, като коефициентът на заетост
на българската етническа група за община Две могили е бил по- нисък от този за областта
(61.1%). Коефициентът на безработица е бил най-висок сред лицата от ромската етническа
група– 73.9%, значително по-висок спрямо коефициента на безработица на ромското
население за област Русе (54.2%), което е и една от причините за трудова миграция (основно
сезонна) на това население извън пределите на България. Сред ромската етническа група в
община Две могили е регистриран и най-високият относителният дял на икономически
неактивното население - 73.9 %. Таблица № 25.
Емпиричните наблюдения и анализи относно заетостта на населението на община Две
могили към края на 2019 г. сочат, че почти са запазени основните пропорции между
икономически активните и икономически неактивните лица при отделните етнически групи,
както и между заетите и безработни лица при тези групи.
В общината през последните години бяха предприети редица мерки за обучение,
повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработни лица от различните
групи, посредством финансиране по различни проекти и програми. Най-значимите от тях
през периода 2016 – 2020 г. са:
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Таблица 25. Население на 15 – 64 навършени години в община Две могили по етническа
принадлежност и икономическа активност

Етническа
група

Общо

Икономически активни

Две могили
В т.ч.
отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределят

5880
5364

общо
3407
3101

заети
2460
2313

безработни
947
788

2852
1772
720
14
6

1780
1050
261
..
..

1471
766
68
..
..

309
284
193
..
..

Икономически
неактивни
2473
2263
1072
722
459
..
..

Източник: НСИ Справочник Преброяване 2011г./ Област Русе

1. Проект „Обучения и заетост за младите хора” финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ и
Инициативата за младежка заетост, на обща стойност 32 860,80 лв.. По проекта през 2017 г.
са обучени 10 лица до 29 г., от които 9 са назначени на работа като „Озеленители“ за 6 месеца;
2. Проект „Заетост на младежи без обучение” - втори етап, на стойност 17 120,40 лв..
По проекта са наети 5 лица, на длъжност „Работник поддръжка” за 6 месеца;
3. Национална програма „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния
бюджет. 1 лице е назначено на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до
22.03.2018 г. (за срок от 1 година и половина) на 8 часов работен ден;
4. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ”
финансирана от държавния бюджет. 1 лице е назначено на длъжност „Общ работник” за
период от 01.08.2016 г. до 31.07.2018 г. (за срок от 2 години) на 8 часов работен ден;
5. „Регионална програма за заетост“ финансирана от държавния бюджет. Назначени са
5 лица на длъжност „Общ работник” за период от 17.10.2016 г. до 31.03.2017 г. (за срок от
5,5 месеца) на 6 часов работен ден;
6. Национална програма „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния
бюджет. Назначено е 1 лице на длъжност „Общ работник” за период от 01.11.2016 г. до
31.08.2017 г. (за срок от 1 година и 2 месеца) на 8 часов работен ден;
7. Национална програма „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния
бюджет. Назначено е 1 лице на длъжност „Общ работник” за период от 01.09.2017 г. до
31.08.2019 г. (за срок от 2 година) на 8 часов работен ден;
8. „Регионална програма за заетост 2017”, финансирана от държавния бюджет.
Назначени са 4 лица на длъжност „Работник, поддръжка на пътища” за период от 15.05.2017
г. до 14.11.2017 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часов работен ден;
9. По Проект „Ние също можем 2018” в партньорство с КНСБ и Агенция по заетостта
15 безработни лица са преминали обучение за „Социален асистент за възрастни”, като 3 лица
са назначени на стаж в социалните услуги на територията на общината за срок от 3 месеца;
10. По Проект „Работа”, финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ, през 2018 г. са обучени 39
лица, и са назначени на работа като „Работник озеленяване“ за 1 година, от 27 юли 2018 г. до
27 юли 2019 г.
11. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”,
финансирана от държавния бюджет. Назначено е 1 лице на длъжност „Общ работник” за срок
от 2 години (за периода от 25.09.2018 г. до 24.09.2020 г.) на 8 часов работен ден;
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12.„Регионална програма за заетост 2018”, финансирана от държавния бюджет.
Назначени са 5 лица на длъжността „Работник поддръжка на пътища” за срок от 6 месеца (за
периода от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г.) на 8 часов работен ден;
13. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2018 г. Назначено е 1 лице
от 1 февруари 2018 г. за 9 месеца;
14. Национална програма „Помощ за пенсиониране”, финансирана от държавния
бюджет. Назначено е 1 лице на длъжност „Общ работник” за 2 години;
15. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2019 г. Назначено е 1 лице
от 1 февруари 2019 г. за 9 месеца;
16.По Проект „Ние също можем - 2019” в партньорство с КНСБ и Агенция по заетостта
15 безработни лица са преминали обучение за „Социален асистент за деца”, като 2 лица са
назначени на стаж в социалните услуги на територията на общината за 3 месеца. Стойността
на проекта за стажуване е 4 248,00 лв.
17. Регионална програма за заетост 2019”, финансирана от държавния бюджет.
Назначени са 5 лица на длъжност „Работник поддръжка на пътища” за срок от 6 месеца (от
03.06.2019 г. до 02.11.2019 г.) на 8 часов работен ден;
18. С Проект по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент
1, от 01.09.2019 г са назначени на работа 10 лица, отговарящи на целевата група, за срок от
1 година.
Общият брой лица, участвали в трудова заетост по различни проекти и програми в
общината е 94.
Обучените лица по програми са 79.
Реализираните мерки, посочени по-горе, макар и многобройни и със широк спектър, в
същото време са със сравнително кратка продължителност и временен характер. Поради това
само с такива мерки в общината не може радикално да се реши въпросът с високата
безработица и ниското равнище на заетост. Неопровержим е фактът, че чрез субсидирана
заетост и държавни програми за преквалификация не могат да бъдат постигнати стабилни
резултати в дългосрочен период. Много по-голям потенциал ще имат мерките в ПИРО 2021
– 2027 г., насочени към създаването на такава среда, в която пазарът сам по себе си ще
осигурява заетост – именно този тип заетост ще има дългосрочен характер.
Нивата на доходите в Община Две могили не се различават от тези в повечето селски
общини в страната. Макар да се наблюдава ръст на средната месечна работна заплата в
публичния сектор в номинално изражение, средномесечният доход на заетите остава на
равнища под или около средните за областта, и под средните за страната. Може да се
предположи, че сходна картина илюстрира нивата на заплащане на труд и в частния сектор
– възходящият тренд на размера на заплатата в числово изражение се запазва, но в
съпоставителен план с нивата на доходите на областно и национално ниво
възнагражденията за труд в частния сектор в община Две могили са по-ниски.
Регистрираното увеличение на възнагражденията в периода 2014 – 2020 г. се дължи
основно на регулярните увеличения на минималната работна заплата в страната. Растежът на
доходите, конкретно в частния сектор, се дължи и на съкращаването на персонал с ниска
квалификация.
Могат да се направят следните обобщаващи изводи по отношение на заетостта,
безработицата и доходите на населението в община Две могили:
- Ниското равнище на доходи в общината може да се превърне в своеобразна преграда
за нейното социално-икономическо развитие, защото не стимулира качественото
възпроизводство на работната сила и задържането й на местния пазар на труда;
- Намаляващата заетост и високата безработица са показател за неблагоприятно
състояние на пазара на труда в община Две могили, който не предоставя адекватни
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възможности за реализация на сравнително високия процент икономически активно
население, което все по-често търси заетост извън административните граници на общината;
- Ниският дял на лицата с висше и средно образование и високият такъв на лицата с
основно и начално, са показател за преобладаването на неквалифицирана работна ръка, което
прави територията непривлекателна за инвестиции в сектори с висока добавена стойност.

3. 3. Образование
3.3.1. Образователна структура
Образователната структура на населението в община Две могили е анализирана на
базата на данни от последното преброяване в страната през 2011 г.,5 докато анализът на
образователната инфраструктура се базира на данни за броя на учебните заведения в
общината към края на плановия период 2014 – 2020 г. (учебната 2019/2020г).
Официалните статистически данни за образователната структура на населението в
Община Две могили според последното преброяване показват неблагоприятно съотношение
на лицата, завършили различните образователни степени: Таблица № 26.
Таблица 26. Население на 7 и повече години по образование

Общо

8952

Висше
образование

Средно
образо
вание

Основно
образование

Начално
образование

7%

35%

37%

14%

Незавършено
начално

5%

Никога не
посещавали
училище

2%

Източник: НСИ- Преброяване 2011г

Емпирични проучвания към края на плановия период 2014 – 2020 г показват, че
образователната структура на населението на 7 и повече навършени години в община Две
могили се подобрява в сравнение с предходните години, като следва ясно изразената
тенденция за областта на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно
образование, при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско
образование. Спрямо данните от Преброяване 2001 делът на населението с висше
образование се е увеличил с около 5.7 процентни пункта, делът на населението със средно
образование се е увеличил с около 17.9 процентни пункта, а относителният дял на лицата с
основно и по-ниско образование е намалял с около 16.3 процентни пункта.
Относителният дял на лицата с висше образование в община според данните от
преброяването обаче е бил значително по-нисък спрямо относителния дял на висшистите в
област Русе (17.8 %) и Северен централен район за планиране (16,35 %). При лицата,
завършили средно образование, относителният им дял за общината е бил по-нисък спрямо
този за областта (45.3 %) и района за планиране (44,1 %). Делът на лицата с начално и пониско образование е 19.6 %, е бил по- висок спрямо този за област Русе (11.8 %).
Значителни са били различията в образователната структура по местоживеене - над
половината от жителите на град Две могили (50.8 %) са били със завършено най-малко
средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е 34.3 %. Въпреки
това образователната структура на градското население е била по-неблагоприятна спрямо
тази на областта, където над две трети от жителите на градовете (70.2 %) са със завършено
най-малко средно образование.
5

Следващото преброяване ще бъде през 2021 г.
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Официалните данни от последното преброяване показват и съществени различия в
образователната структура на населението в общината по етнически признак. Докато при
самоопределилите се като българи на 7 и повече навършени години 56.0 % са с високо
образование (11.0 % с висше и 45.0 % със средно), то при населението от турската етническа
група с високо образование са 36 % (2.7 % с висше и 33.6 % със средно). Още понеблагоприятни са данните за образователната структура на ромската етническа група,
където няма данни за представител на етническата група в общината със завършено висше
образование, едва 4.2 % са със средно образование, 5.5 % - никога не са посещавали училище,
а 12.8 % са с незавършено начално образование.
Независимо че образователната структура на населението на община Две могили се
подобрява, тя продължава да бъде значително по-неблагоприятна от общата за страната и
тази за областта. Това налага прилагането на мерки, които да бъдат насочени основно към
образователната интеграция на етническите малцинства и към мотивиране на всички деца,
младежи и техните родители в общината към по-високо образование. Проблемът за
подобряване на образователната структура на населението ще придобива първостепенна
важност за новия планов период 2021 – 2027 г. тъй като за социално-икономическото
развитие на общината от ключово значение е качеството на човешките ресурси от гледна
точка на професионално-образователна и квалификационна осигуреност. Високият дял
неквалифицирана работна ръка прави територията непривлекателна за инвестиции в сектори
с висока добавена стойност. За неквалифицираната част от населението все по-трудно ще се
намират възможности за заетост, което ще рефлектира във висок дял на продължително
безработните лица без квалификация. В същото време е налице много добра осигуреност, от
гледна точка на териториална близост, с професионални и специализирани висши училища
във всички области на науката. В най-отдалечения радиус от 200 км се намират четири висши
училища (в гр. Варна), в радиус до 100 км са разположени други шест университета – по един
в Свищов, Плевен, Шумен, Габрово и два във Велико Търново, а широкопрофилният
Русенски университет „Ангел Кънчев“ е само на 30 км. от гр. Две могили.
Подобряването на образователната структура на населението ще мултиплицира ефекта
във всички сфери на социално- икономическия живот на общината, в което е смисълът на
прилагането на интегрирания подход на развитие при стратегическото планиране в
регионален и пространствен аспект.

3.3.2. Образователна инфраструктура
Образователната инфраструктура е добре организирана и става обект на редица
подобрения в периода 2014-2019 г. В общината има три общински училища и 2 детски
градини с прилежащи 2 филиала. Училищата са: 2 средни, от които едното е
общообразователно, а другото – професионална гимназия, и 1 основно училище.
На територията на общината функционират:
1. ДГ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили с филиал „Олга Жекова” в с. Кацелово;
2. ДГ „Първи юни“ с. Баниска с филиали в селата Батишница и Бъзовец;
3. Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта (ЦПЛРИСКИОНИС)
„Д-р Димитър Пангелов”;
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска;
5. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили;
6. Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „К.А. Тимирязев“, гр. Две
могили.
В детските градини на общината съотношението дете/преподавател поддържа
оптимални нива в границите 11:1. Броят на детските градини, децата, местата,
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педагогическият персонал и групите в детските градини в община Две могили през учебната
2019/20 година е показан в Таблица № 27:
Таблица 27. Детски градини, деца, места, педагогически персонал и групи в детските
градини в община Две могили през учебната 2019/20 година
Детски
Деца
Места
Педагогически
Детски
градини
персонал6
групи
Общо
В
т.ч. Общо
На
100 Общо
В
т.ч.
момичета
деца
детски
учители
2
189
88
221
116,9
19
17
9
Източник: Национален статистически институт

Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е
извършен текущ ремонт в детска градина гр. Две могили за настаняване на детска ясла на
стойност 53 351,00 лв.
По проект „Красива България“ към МТСП е изпълнен проект „Ремонт и модернизация
на Детска градина „Първи юни” с. Баниска, на стойност 156 307, 00 лв.
От община Две могили е подготвен проект „Авариен ремонт на Детска градина в УПИ
V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе“, чакащ одобрение. Проектът
е на стойност 315 741,86 лв., а източник на финансиране - Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС)
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Димитър Пангелов” подпомага извънкласната дейност на деца
и ученици чрез разнообразни кръжоци и занимания. Години наред той е и домакин на
Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото – заедно в бъдещето”.
Носител е на редица награди за участие във фестивали, конкурси и състезания. В различните
кръжоци и занимания на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Димитър Пангелов” през периода 2014 –
2019 г са взели участие:
2014/2015 уч. година - 265 деца;
2015/2016 уч. година - 374 деца;
2016/2017 уч. година - 386 деца;
2017/2018 уч. година - 366 деца.
2018/2019 уч. година – 340 деца
2019/2020 уч. година – 379 деца
Ситуацията в училищата, от гледна точка на брой ученици, се очертава като
неблагоприятна.
В следващата таблица е показан броят на училищата, паралелките, учителите, учащите
и завършилите общообразователни и специални училища в община Две могили през
учебната 2019/20 година (Вж. Таблица № 28)
Таблица 28. Училища, паралелки, учители, учащи и завършили общообразователни и
специални училища в община Две могили през учебната 2019/20 година
I – IV клас
V - VII клас
ЗавърУчишили
Пара- УчиУчащи
Пара- УчиУчащи
лища лелки тели
лелки тели
ОбВ т.ч.
ОбВ т.ч.
що
жени
що
жени
2
10
26
214
111
9
17
156
69
59
Източник: Национален статистически институт
6

Включит. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели
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Броят на учениците в ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска през учебната 2019/2020 г.
намалява с 47% в сравнение с учебната 2014/2015 г., като съотношението
ученик/преподавател от 6:1 през учебната 2014/2015 г намалява до 4:1 през учебната
2019/2020 г. За сравнение, през учебната 2019/2020 г. съотношението ученик/преподавател
за страната е 14:1.
В среда с благоприятна демографска структура, посоченото цифрово съотношение се
използва като показател за качество на образователния процес, но тук добрите стойности са
по-скоро последица от намаляващата раждаемост и обезлюдяването на територията. Основен
ремонт на училището не е извършван от 1994 г.
В ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска през учебната 2014/2015 г. се обучават 100 ученика,
през учебната 2015/2016 г. се обучават 115 ученика, през 2016/2017 г. се обучават 95 ученика,
през 2017/2018 г. се обучават 65 ученика, през 2018/2019 г. се обучават 63 ученика, през
2019/2020 г. се обучават 53 ученика
С Решение на Министерски съвет ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска е включено в
Списъка на средищните училища и защитените училища в Република България за 2020 г.
Данните за брой учащи в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разкриват сравнително поблагоприятна тенденция. През учебната 2014/2015 г. тук се обучават 490 ученика
(образувани са 24 паралелки); през учебната 2015/2016 г. се обучават 462 ученика
(образувани са 21 паралелки); през учебната 2016/2017 г. се обучават 468 ученика
(образувани са 21 паралелки); през учебната 2017/2018 г. се обучават 431 ученика
(образувани са 21 паралелки); през учебната 2018/2019 г. се обучават 441 ученика
(образувани са 21 паралелки); и през учебната 2019/2020 г. се обучават 423 ученика
(образувани са 21 паралелки).
Тук съотношението ученик/преподавател през учебната 2019/2020 е със стойности
12:1, т.е. малко по-добро от средния показател за страната (14:1) – 12 ученици са обучавани
от 1 преподавател.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разполага с едни от най-съвременните компютърни
кабинети, където се провеждат часовете по информатика и информационни технологии. Има
три физкултурни салона и съвременна спортна площадка. Обучението в горните класове е
организирано в природо – математически профил – засилено изучаване на информационни
технологии, математика и английски език. През последните 4 години са извършени ремонти
на училището, каквито не са били предприемани повече от 30 години.
През плановия период 2014 – 2020 г. е реализиран проект „Реконструкция на покрив
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ с първи етап „Реконструкция покрив на блок
А-А и мълниеотводна инсталация“. Проектът е реализиран със субсидия от държавния
бюджет и е на стойност 117 394,00 лв.
През същия период е изпълнен и проект „Основен ремонт на санитарни възли в сгради
с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две
могили, община Две могили, област Русе“. Ремонтът е на стойност 124 401,89 лв. Източник
на финансиране - Проект „Красива България” към МТСП и Община Две могили
В община Две могили съществува Професионална гимназия „К. А. Тимирязев“ по
селско стопанство, която осигурява с подготвен и квалифициран персонал аграрния сектор
на икономиката, и може да се превърне във фактор с ключови образователно-икономически
функции в общината. Към училището има функциониращо общежитие, което е предпоставка
за привличане на ученици от по-отдалечени населени места, макар да среща силна
конкуренция в лицето на ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе, която е и първото земеделско
училище в страната ни.
Професионална гимназия „К. А. Тимирязев“ предлага обучение в следните
професионални направления: „Фермер-земеделец”, „Механизация на селското стопанство”,
„Растителна защита и агрохимия” „Агроекология”, „Производител на селскостопанска
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продукция”, „Растителна защита и агрохимия”, „Механизация на селското стопанство”.
Училището разполага с богата материално-техническа база - селскостопанска, тракторна,
автомобилна техника и съоръжения, учебни работилници. Отоплението е централно и се
осъществява от локална водоотоплителна система. Чрез свободно избираема подготовка
(СИП) учениците могат да придобиват професионални умения и по технология на шевното
производство, информационни технологии, готварство; получават свидетелства за
правоспособност от категориите „Ткт”, „Твк”, „В” и „М”.
В Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили
през учебната 2015/2016 г. се обучават 155 ученика, през 2016/2017 г. се обучават 159
ученика. През 2017/2018 г. се обучават 167 ученика (образувани са 8 паралелки); през
2018/2019 г. се обучават 157 ученика (образувани са 8 паралелки) и през 2019/2020 г. се
обучават 159 ученика (образувани са 8 паралелки).
Гимназията отговаря на новите стандарти и поставени цели в съответствие на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 година. Усилията са
насочени към подобряване и модернизиране на базата и създаване на конкурентни условия
за обучение, съответстващо на нуждите на съвременното поколение и пазарната икономика.
През 2020 година гимназията продължава активната работа по програми и проекти и
се стреми към развиване на нови, актуални и съвременни насоки в спецификата на селското
стопанство по утвърдени добри практики.
В общината е разработен проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване
на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две
могили”, по Оперативна програма „Региони в растеж”, чакащ одобрение Стойността на
проекта е 1 243 945,20 лв.
В следващата таблица е показан броят на училищата, паралелките, учителите, учащите,
новоприетите и завършилите в програми за придобиване на II-ра и III-та степен
професионална квалификация в община Две могили през учебната 2019/20 година(Вж.
Таблица № 29)
Таблица 29. Училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в програми за
придобиване на II-ра и III-та степен професионална квалификация в община Две могили през
учебната 2019/20 година
Завършили
Образ. Учи- ПараУчители
Учащи
Новоприети
средно
стелища лелки
образование
пен
ОбВ т.ч. ОбВ т.ч. ОбВ т.ч. Общо От випуск
що
жени що
жени
що
жени
2019
II
III
1
9
16
10
162
40
32
12
16
16
Източник: Национален статистически институт

Учениците от училищата в общината участват и заемат призови места в общински,
областни, национални състезания и олимпиади. Отличията и достойните представяния
градят добрия имидж както на училището, в което учат, така и на община Две могили.
Транспортът за всички ученици в училищата в гр. Две могили е безплатен, а за тези,
които са от по-отдалечените места функционира ученическото общежитие. След направен
ремонт в общежитието има много добри условия за пребиваване – стаите са в много добро
състояние, разполагат с многоканална телевизия, обновени са санитарните възли.

3.4. Здравно обслужване
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Състоянието на здравната система в общината е незадоволително, особено в малките и
по-отдалечени населени места. Проведеното анкетно проучване и допитването до кметовете
и кметските наместници на малките населени места в общината разкрива общите проблеми
на здравеопазването извън общинския център, които са отразени в т. 1.4.2. Общи
характеристики на малките населени места в общината на настоящия План.
Такива проблеми са:
-липсват здравни заведения в селата или съществуващите изпълняват крайно
ограничени здравно-медицински дейности;
- остаряло медицинско оборудване;
- липса на постоянен медицински персонал по населени места;
- незадоволителна организация и режим на здравно обслужване на населението;
- липса на квалифицирана стоматологична помощ по места;
- липса на аптеки;
- затруднен достъп до здравни услуги в общинския или областния център, особено за
по-възрастното население, и др.
Населението на Община Две могили се обслужва от 6 общопрактикуващи лекари, 4
стоматолога, 1 педиатър, 1 ендокринолог, 1 гинеколог, 1 вътрешни болести. Медицинска
лаборатория има 1 път месечно.
На територията на общината липсва общинска болница .За оказване на спешна помощ
в гр. Две могили има Филиал на Център за медицинска спешна помощ, който разполага с
една линейка и обхваща цялата територия на община Две могили и част от селата на близките
общини, както и главния път Бяла-Русе при пътно-транспортни произшествия.
Община Две могили има сключен договор с МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла” ЕООД за
предоставяне на рехабилитационни услуги и извършване на медицински прегледи от
специалисти по график в Медицинския център в града.
Лечебни заведения МЕДИКА – Русе организираха през 2019 г. безплатни прегледи от
специалисти – съдов хирург и кардиолог.
В общината има една действаща аптека, която е в общинския център.
Политиката на община Две могили през плановия период 2014 – 2020 г. в сферата на
здравеопазването доведе до откриване на кабинети за физиотерапия, преоборудван
стоматологичен кабинет с нов зъболекарски стол, привлечени лекари – специалисти от
МБАЛ Бяла и осигурена дистанционна консултация с лекари – специалисти от Медика –
Русе.
В регистрираните здравни кабинети в детските градини и училищата в гр. Две могили
медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за превенция на здравето и
профилактика на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ. Ежегодно в
общината се изнасят лекции от здравни специалисти, относно здравословния начин на живот
и хранене. За превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и наркотични
вещества се провеждат ежегодни информационни кампании.
С оглед подобряване на здравословния статус на населението през плановия период
2021- 2027 г. от общината е необходимо да се извършат следните дейности:
1. Подобряване на материалната база и на организацията на здравно обслужване на
населението;
2. Анализ на здравното състояние по възрастови групи и извършване по график на
редовни профилактични прегледи по населени места с изнесени центрове;
2. Ремонт на здравните кабинети в селата от общината и осигуряването им със
съвременно медицинско оборудване.
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3. Подобряване на системата на здравното и стоматологичното обслужване в детските
и учебните заведения;
4. Повишаване на здравната култура на населението с оглед превенция от хронични
епидемиологични заболявания;
5. Облекчаване достъпа до медицински услуги на всички жители на общината

3.5. Социална инфраструктура и социални услуги
През плановия период 2014 – 2020 г. общината беше основен доставчик на социални
услуги, като обхватът им чувствително се разшири в посока разнообразяване на видовете
дейности и целевите групи.
Стратегическата рамка за подобряване на социалната защита на уязвимата част от
населението на община Две могили е добре развита. В съответствие с чл.19, ал.1 от Закона за
социално подпомагане и в чл. 36а от Правилника за прилагане на ЗСП, местната
администрация е приела Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020).
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на
територията на община Две могили, като се обръща специално внимание и на малките
населени места, където живеят малобройни рискови групи. С реализацията на стратегията в
значителна степен се преодолява неравномерността в развитието и достъпа до социални
услуги и се създава мрежа от социални услуги, която да отговаря на нуждите на рисковите
групи. В изпълнение на Стратегията се разработват Годишни планове за действие по
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, като такъв План
е разработен и за 2021 г.
Разработен е и План за действие на община Две могили в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, 2018 – 2020 г. Той е
неразделна част от областната стратегия и в съответствие с Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).
Към 31.12.2019 г. на територията на общината се предоставят следните социални
услуги:
„Център за настаняване от семеен тип”
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”(
ЦНСТПЛУИ). Капацитетът на услугата е 15 лица и към момента е запълнен. Целевата група
на потребителите на услугата е „умствена изостаналост”, като настанените лица имат
потребност от 24-часова грижа. Създадена е среда за живот, близка до семейната, при която
лицата получават необходимата индивидуализирана подкрепа за водене на относително
самостоятелен живот. Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи
дейности с останалите лица и екипа на ЦНСТПЛУИ.
Персоналът е определен в зависимост от капацитета, съобразно Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги
в общността. От необходимите 13,5 щатни бройки в ЦНСТПЛУИ са заети 11.
Помещенията са ремонтирани и обзаведени с помощ от УНИЦЕФ, където са настанени
младежи и девойки от закрития вече Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в
с.Могилино.
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 10 потребителя.
Услугата е разкрита на 01. 12.2019 г. със Заповед № РД01-2151/22.11.2019 г. на
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Услугата се
финансира на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСП. Целевата група е пълнолетни лица с
увреждания. За функционирането на услугата се използва сградата на бившата детска ясла –
първи етаж. Община Две могили реновира и оборудва помещенията. Сградата има достъпна
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среда за придвижване на хора с увреждания. Персоналът на услугата е назначен от 10.12.2019
г.
От 01.02.2019 г. е прекратен приемът на потребители на услугата „Защитено жилище
за лица с умствена изостаналост, с. Могилино“, като са предприети мерки за закриването му
в срок до 31 октомври 2019 г. и до извеждането на всички потребители и настаняването им
в подходящи услуги. Последният потребител е изведен на 24.01.2020 г.
Център за обществена подкрепа, гр. Две могили – предоставя подкрепящи социални
услуги на деца в риск и техните семейства. Капацитетът от 40 места е надвишен и през 2019
г. са обслужени 49 потребители. Центърът е в тясно сътрудничество с Отдел „Закрила на
детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили.
Към Центъра функционират терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи
си сам”, „Градинарство”, „Забавни игри”, „Спорт и туризъм”. През 2019 г. за потребителите
на Центъра са организирани редица групови мероприятия - спортни състезания, екскурзии,
честване на годишнини, рождени дни и други тържества.
През 2019 г. са регистрирани 69 случая на деца в риск. С тях са работили Отдел
„Закрила на детето” и Центърът за обществена подкрепа гр. Две могили.
В общината е създаден Координационен механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца, жертви или в риск от насилие. В него са включени социални работници,
представители на местната власт, на полицията и други институции за предприемане на
бързи, адекватни и координирани действия за закрила на децата.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Две могили си взаимодейства в работата с Центъра за
обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” ,
използвайки специалисти: психолог и социални работници - педагози, които оказват помощ
на родителите в следните дейности: „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното
семейство”, „Превенция на отпадането от училище” и др. Обществените възпитатели при
МКБППМН активно работят с всички ученици, за които е получен сигнал за допуснати
системно много неизвинени отсъствия, деца в рискови групи, деца показали агресивно
поведение.
Услугата Домашен социален патронаж е специализирано звено за социални услуги,
действащо на територията на Община Две могили. Предоставя се от общинско предприятие
„Обществено хранене”. Услугата Домашен социален патронаж е с капацитет 200 лица, като
към края на 2019 г. са заети 178 бр. Потребителите заплащат месечна такса.
В изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 г.” по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, през 2019 г. в община Две могили се предоставя
ежедневна безплатна храна на 75 бр. лица. От 15.09.2016 г. до 31 декември 2019 г. от услугата
са се възползвали общо 161 потребителя. Храната е съобразена с ежедневните потребности
на потребителите и се транспортира всеки ден в 12 насели места на общината. Стойността на
проекта е 158 254,25 лв.
За нуждите на общинско предприятие „Обществено хранене” през 2018 и 2019 г. са
закупени два товарни автомобила, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за
транспортиране на храна.
Общинско предприятие «Обществено хранене» осигурява столово хранене на
учениците от СУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две могили, като броят на хранещите се е
непостоянен, варира между 60 и 80 деца. ОП „Обществено хранене”, предлага кетъринг за
учениците на ОУ „Христо Ботев” - село Баниска и на двете социални услуги .
През плановия период 2014 – 2019 г. беше реализиран проект „Модернизация на
кухненското оборудване на кухненския блок в Общинско предприятие Обществено хранене
- гр. Две могили” на стойност 23 760,00 лв. от фонд „Социална закрила“ към МТСП. Целта
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на проекта е подобряване качеството на предлаганите социални услуги на над 265 възрастни
хора и такива в неравностойно положение, които не могат да си осигурят храна сами или с
помощта на своите близки, поради финансови или битови затруднения.
През предходния планов период е реализиран и проект „Звено за социални услуги в
Община Две могили”. От началото на 2016 г. до август 2019 г. в община Две могили в
подкрепа на възрастните хора и хора с увреждания се грижи създаденото по проекта „Звено
за социални услуги”. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до
интегрирани социални услуги за социално включване, на хора с увреждания и хора над 65 г.
в невъзможност за самообслужване, както и предоставяне на възможности за връщане на
реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. По
проекта бяха обгрижени 80 потребителя от 62 лични асистенти/домашни помощници.
По Програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“,
финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, през 2019 г.
в 11 раздавателни пункта в цялата община, от общински служители и от доброволци на БЧК
бяха предоставени индивидуални пакети с основни хранителни продукти на 554 лица от найуязвимите групи. За Коледните празници пакети получиха и 20 деца от социално слаби
семейства.
През м. февруари 2020 г. стартира приема на документи и по националната програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда”.
На територията на Общината има 10 пенсионерски клуба, 1 клуб на хора с увреждания
и 1 клуб на интелектуалеца. За нуждите на клубовете са предоставени помещения, а
разходите за ток, вода и отопление са за сметка на Общинския бюджет. В изпълнение на
своите цели и инициативи, клубовете си сътрудничат с общинска администрация,
неправителствени организации, Съюза на пенсионерите и инвалидите в България, държавни
и общински органи. Общината им оказва съдействие при организиране на тържества,
честване на празници, организиране на екскурзии.

3.6. Спорт
Община Две могили полага целенасочени усилия според възможностите си за
развитието на спорта сред подрастващи и възрастни. Липсата на средства е основен проблем
за разгръщане на по-сериозни инициативи. На територията на общината са регистрирани два
спортни клуба: Футболен клуб „Филип Тотю 2018” и Сдружение „Спортен клуб по тенис
на маса” – Две могили.
Сдружение с общественополезна дейност Футболен клуб „Филип Тотю 2018” град
Две могили.
Целта му е да насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство, да създава условия за развитие в областта на футбола и други форми на участие
на населението на клубно ниво чрез привличане на обществеността. ФК „Филип Тотю 2018”
основно се финансира от общината и частично- от спонсори.
Във ФК са картотекирани 22 мъже, 12 юноши младша възраст и 22 деца.
Мъжкият отбор получи право да се състезава в група „А окръжна ЗАПАД” към БФС
Русе. Функционират и две детски формации, като основен проблем при тях е текучеството
на деца от седми клас, които отиват да учат в Русе. Останалите три формации участват към
Областен футболен съюз – Русе.
ФК „Филип Тотю 2018” град Две могили разполага със следната база:
• футболно игрище с олимпийски размери, миниигрище с изкуствена настилка и
осветление, и второ голямо игрище, което е в процес на изграждане, намиращи се в района
на градския стадион в гр. Две могили;
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футболно игрище с нормални размери в с. Батишница;
футболно игрище с нормални размери в с. Бъзовец;
футболно игрище с нормални размери в с. Баниска.
В селата Батишница, Бъзовец и Баниска се сформират аматьорски футболни отбори,
като в тези населени места е създадена благоприятна среда за спортуване и укрепване на
физическите умения.
Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса” – Две могили
Целта на Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса” – Две могили е развиване и
популяризиране на тениса на маса на територията на Община Две могили и осъществяване
на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на този спорт. В този клуб се
обучават ученици от СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Заниманията по тенис на маса се
провеждат в „малкия физкултурен салон” на училището, като се осигурява достъп до
спортната база и обучение на всички желаещи да спортуват. Спортният клуб притежава 4
броя тенис маси (1 от Министерство на младежта и спорта, награда за престижно класиране,
1 от Община Две могили и 2 от реализиран проект към Българска федерация по тенис на
маса).
Спортни обекти за масов спорт в гр. Две могили са: мини баскетболно игрище,
намиращо се в Градския парк в Две могили; футболните терени с изкуствена настилка,
намиращи се в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” и Градския стадион; в двора на ПГСС
„К. А. Тимирязев” е изградена външна фитнес площадка; обновеният и изцяло ремонтиран
физкултурен салон в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”; новоизградената външна
фитнес площадка до сградата на поликлиниката в град Две могили.
Всяка година в общината се разработва и приема спортен календар, в който се планират
спортните събития, техните организатори, мястото и времето на провеждането им, както и
необходимия за целта бюджет. Само през 2019 г., в рамките на спортния календар бяха
проведени:
- Ученически турнир по тенис на маса на открито;
- Ученически турнир по баскетбол;
- Ученически турнир по волейбол;
- Общински турнир по шахмат;
- Общински футболен турнир на малки вратички за Купата на Общински съвет;
- Турнир по конен спорт – прескачане с препятствия.
През плановия период 2014 -2020 г. за развитието на спорта в община Две могили са
реализирани следните проекти:
1. Проект „Изграждане фитнес на открито в с. Чилнов, Община Две могили”, на
стойност 10 000 лв. с източник на финансиране ПУДООС;
2. Проект „Обособяване зона за спорт и детски игри в с. Баниска” ”, на стойност 10 000
лв. с източник на финансиране ПУДООС. В рамките на проекта са монтирани мини футболно
игрище, волейболно игрище и фитнес уреди на открито;
3. Проект „За нас и нашите деца, обособяване зона за спорт – фитнес на открито в с.
Батишница“ на стойност 10 000 лв. със субсидия от Републиканския бюджет;
Чакащ одобрение е проект „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито
в УПИ – I, кв. 151, гр. Две могили, община Две могили“. Изграждането на зона за спорт,
включваща фитнес на открито, значително ще подобри достъпа до спорт на населението и ще
осигури възможности за активни занимания и отдих на открито. Фитнесът на открито ще
удовлетвори желанието на голям брой деца, ученици и младежи да спортуват.
В готовност за кандидатстване и изпълнение е проект „Изграждане на мини футболно
игрище в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в град Две могили“
•
•
•
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В готовност за кандидатстване и изпълнение е и Проект „Изграждане на спортен
комплекс“ с местонахождение: в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две
могили, Община Две могили, област Русе.
В процес на реализация е Проект „Изграждане на кът за отдих и игра на открито в гр.
Две могили“. С изграждането на площадката ще се подобри жизнената среда на населението;
ще се обособи детски кът и зона за отдих; ще се повиши екологичната култура с навлизане на
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда сред младите хора в град
Две могили. С реализирането на проекта ще се осигури възможност за активни занимания и
отдих на открито на деца и възрастни. Площадката на открито ще удовлетвори желанието за
спортуване на голям брой деца, ученици и младежи.
.По традиция Общината подпомага финансово и ресурсно всички институции,
отговарящи за развитието на спорта и провеждането на спортните мероприятия. Усилията в
областта на спорта са насочени към създаване на условия и възможности за приобщаване на
жителите на общината и най-вече – на децата и младите хора, към организирано
практикуване на различни видове спорт и социален туризъм, с оглед подобряване на тяхното
здраве и физическа дееспособност. Необходимо е все по-широко да бъдат използвани
възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на
тютюневи изделия, консумацията на алкохол и наркотици. В тази връзка в Общинския план
за младежта за периода 2019- 2023 г. са планирани следните дейности:
• Поддържане и модернизация на спортните бази на територията на общината и
превръщането им в привлекателно място за младите хора;
• Насърчаване на ученическия и масов спорт;.
• Изграждане на многофункционален спортен комплекс;
• Разширяване на дейността на клубовете с деца и юноши;
• Участие в първенства и турнири на общинско, републиканско и международно ниво;
• Обхващане на всички възрастови групи за изява, развитие и реализиране на лични
спортни резултати.

4. Инфраструктурно развитие,
територията
4.1.Транспортна инфраструктура
4.1.1.Пътна мрежа

свързаност

и

достъпност

на

Община Две могили е разположена в регион, в който са развити всички видове
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на този регион
преминават коридор № 7 – трансевропейският воден път Рейн – Майн – Дунав от Ротердам
до Сулина, и коридор № 9, който свързва Северна, Средна и Източна Европа с Егейско море.
На територията на общината няма изградени и функциониращи участъци от автомагистрали.
В района относителният дял на първокласните пътища (15.6%) е почти равен на средния за
страната. През територията на общината в северната част ще премине трасето на АМ Русе –
В. Търново от км 36,37 до км 40,07. Изработен е ПУП – парцеларен план, направено е
обявление в ДВ, следва да започне процедура по отчуждаване.
На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна мрежа от
четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която включва пътищата
Русе – Иваново – Две могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – Острица –
(Кацелово - Опака). По данни на общината оценката на състоянието на общинската пътна
мрежа към началото на плановия период 2021 – 2027 е както следва:
- отлично състояние – 8,8 км;
71

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

- добро състояние – 20,7 км;
- задоволително състояние – 26,0 км;
- лошо състояние – 10,5 км.
Приобщаването на община Две могили към групата на дунавските общини разшири
достъпа й до финансови ресурси за инфраструктурно развитие, тъй като на подобряването на
инфраструктурата в региона е обърнато специално внимание в Дунавската стратегия на
Европейския съюз, като се предвиждат редица проекти за рехабилитация и разширяване на
пътната мрежа и модернизация на железопътните линии. В периода 2014 – 2019 г. общината
е изразходвала 2 842 616 лв. (субсидия + собствени средства) за поддръжка на общинската
пътна и улична мрежа, като преобладаващата част от подобренията са в гр. Две могили.
Селата от общината станаха обект на сходни интервенции по проект по ПРСР, мярка 322,
чиято цел беше реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница. Паралелно с това общината спечели втори
проект по ПРСР, мярка 321, чрез който се подобри общинската градска мрежа по път RSE
1005-I - 5/Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-БатишницаБъзовец. В рамките на проекта бяха подменени второстепенен уличен водопровод в с.
Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска и водопровод в с. Чилнов.
С тези два проекта община Две могили максимално се възползва от възможностите за
инфраструктурно развитие със средства от ЕС, тъй като ОПРР има редица ограничения за
малките общини и на практика като възможност за финансиране остават ПРСР и ОПОС.
През 2018 г. бе изпълнен проект „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и тротоари
на участък от ул. „Христо Ботев”, гр. Две могили, Община Две могили”, на стойност 430
991,00 лв., по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Целта на проекта беше е подобряване на уличната
настилка, осигуряване на носимоспособност, подобряване на транспортноексплоатационните качества, осигуряване на условия за безопасност на движението.
Със субсидия от Републиканския бюджет през 2018 г. беше направен основен ремонт
на улица „Чипровци“, град Две могили от ОК 351 до ОК 417 с първи етап от км. 0+000 до
0+180“ на стойност 135 822,00 лв.
Със субсидия от Републиканския бюджет през 2016 – 2017 г. беше направен ремонт на
общинска пътна мрежа по път RSE 2081 от км. 5+900 до км. 7+900 (с. Помен) на стойност
111 332,00 лв. и бяха извършени предпроектни проучвания и ремонт на общинска пътна
мрежа по път RSE 3084 на км. 4+000 (пътя към пещера „Орлова чука“) на стойност 40 270,00
лв.
През плановия период 2014 – 2020 г. със субсидия от Републиканския бюджет е
осъществен текущ ремонт на улици на територията на общината на стойност 69 280,00 лв. и
ремонт на тротоари в гр. Две могили на стойност 13 145,00 лв.
Изпълнен е и Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински
пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004, в Община Две могили” на стойност 5 571 013,82
лв. , с източник ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2., а през 2019 г – Проект „Основен ремонт и
благоустрояване на площад пред „Културен дом“ в село Кацелово“, на стойност 50 317,00
лв., субсидия от Републиканския бюджет.
Със субсидия от Републиканския бюджет през 2019 г. е изпълнен Проект „Изграждане
на препятствия за ограничаване скоростта на МПС в с. Бъзовец“ на стойност 15 200,00 лв.
През първата половина на 2020 г. е изпълнен Проект „Ремонт и рехабилитация на улица
„Крали Марко“ от осово кръстовище 105 до осово кръстовище 101 и тротоари на ул. „Пети
пехотен Дунавски полк“ между осово кръстовище 90 през осово кръстовище 86, осово
кръстовище 85 до осово кръстовище 84 в гр. Две могили“ 321 088,00 лв. , по ПМС № 348
от 18.12.2019 г.
В процес на изпълнение са следните проекти:
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1. Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили” В рамките на проекта са
предвидени за реконструкция шест улици на територията на Община Две могили - в с.
Кацелово, с. Острица, с. Чилнов и гр. Две могили, на стойност 1 172 100,51 лв. Източник на
финансиране - ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2;
2. Проект „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Ст.
Терзиев“ на стойност 99 940,00 лв., със субсидия от Републиканския бюджет;
3. Проект „Ремонт на ул. „Чипровци“ в гр. Две могили“, втори етап, на стойност 37
740,00 лв., със субсидия от републиканския бюджет.
Чакащ одобрение и проектът „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински
път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили“, предвиждащ укрепване на крилата на
моста и уширение на пътното платно, чрез изграждане на подпорни стени с каменни габиони.
Стойността на проекта е 182 071,01 лв., а източник на финансиране - Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС).
В община Две могили, с оглед подобряване на пътната мрежа са подготвени за
кандидатстване и изпълнение следните проекти:
1. Проект „Основен ремонт и реконструкция на общински път RSE 3084 /път № ІІІ-501
– пещера „Орлова чука”/ от км. 0+000 до км. 4+000, в землището на с. Пепелина, Община
Две могили.”;
2. Проект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен“;
3.Проект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен Дунавски полк“ между осово
кръстовище 84 през осово кръстовище 85, осово кръстовище 86 до осово кръстовище 90 в
гр. Две могили“;
4. Проект „Ремонт и рехабилитация на ул. "Христо Ботев" в гр. Две могили от осово
кръстовище 187 през осово кръстовище 188 до осово кръстовище 180“

4.1.2. Транспортна мрежа и транспортно обслужване
На 40 км. от гр. Две могили се намира летище Щръклево, Русе. Местоположението на
летището е стратегическо за региона, с възможност за комбиниране на железопътен,
сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. Няколко пъти е обявявано за отдаване на
концесия, но без интерес от сериозни инвеститори. От м. февруари 2015 г., летището е
собственост на Община Русе. Летището има възможност да обслужва товарни самолети,
бизнес самолети и хеликоптери, граждански полети, селскостопански летателни средства,
противопожарни самолети и др. Община Русе даде предварително съгласие да продаде
летището си на дружество с малайзийско участие, и ако неговото стопанисване се реализира
през новия програмен период, това би било в безспорна полза за повишаване на бизнес
привлекателността и на община Две могили.
През община Две могили минава жп линията Русе - Горна Оряховица. Тя е важен
фактор за местното развитие и представлява ключов компонент от плановете на
правителството за промяна на модела на транспорт чрез изграждане на интермодални връзки
и използването на по-екологичния железопътен транспорт за превоз на транзитни товари от
граница до граница. В тази посока община Две могили също би могла да извлече ползи за
своето социално-икономическо развитие. Железопътната гара е съоръжена с
маршрутнорелейна централизация. Има изградена рампа за товаро-разтоварна дейност с
портален кран, но поради намаляване на товаро-потока, мобилната товаръчна техника е
изтеглена в гр. Русе. Важна характеристика на района, в който община Две могили е
локализирана, е разположението на Дунав мост, чрез който се осъществява връзка със
страните от ОНД, Близкия и Далечния Изток и Азия. Приоритетите на Дунавската стратегия
предвиждат изграждането на интермодален терминал в Русе и развитие на най-голямото
пътническо речно пристанище в страната. Отварянето на втория мост над р. Дунав при Видин
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– Калафат (България/Румъния) засега не оказва сериозен негативен ефект върху пътнико- и
товаропотока по моста Русе-Гюргево, но това само ще стимулира конкуренцията, което ще
доведе до предоставяне на по-добри транспортни услуги.
Политиките на ЕС за финансиране на транспортния сектор са насочени към
приоритетно използване на системи и видове транспорт с нисковъглероден отпечатък и
социална ориентираност, а именно: градски обществен транспорт, интегрирани регионални
и крайградски транспортни системи, железопътен транспорт, велосипедни алеи, както и
системи за управление на трафика. Всяка интервенция в страната, свързана с подобряване на
транспортната инфраструктура, ще следва посоката на ЕС, като очакваните ползи от това за
община Две могили ще осигурят предпоставки за икономическо съживяване на територията.
Транспортното обслужване на жителите от община Две могили е добре
организирано. Населението се обслужва от 2 фирми превозвачи: ЕТ „Евгений Николаев” гр.
Две могили, която е от общинската транспортна схема, и с която общината има сключен
договор след проведен конкурс; ИСКРА - ГРУП, които са от транспортната схема на община
Русе, обслужващи населението на община Две могили. Всички села на общината се
обслужват от най-малко две автобусни линии на ден в посока гр. Две могили, като маршрутът
Две могили – Русе също се изпълнява от 2 курса дневно.

4.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
Населението на община Две могили е 100% водоснабдено. Водоснабдяването в община
Две могили се осъществява от фирма “ВиК” ООД – град Русе с представителство в град Две
могили. Ползват се водоизточници от с. Батин и с. Пепелина. Помпена станция “Баниска”
снабдява селата Помен, Могилино и Баниска. Със собствени водоизточници са селата
Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Бъзовец, Чилнов и Батишница. Общата дължина на
водопроводната мрежа в общината възлиза на 283 710 м, в т. ч. външни водопроводи - 96 340
м и вътрешна водопроводна мрежа - 187 370 м. Голяма част от тръбите са амортизирани и се
нуждаят от основна подмяна.
С малкото ресурси, които общината успява да привлече, се извършва частична подмяна
на повредени участъци. През 2015 г., в рамките на 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-Острица-Широково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в
с.Чилнов, община Две могили, по мярка 321 на ПРСР беше извършена подмяна на
второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец и подмяна на водопровод в с. Чилнов.
Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е
изпълнен проект „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили“ –
първи етап, на стойност 116 717,00 лв. В рамките на проекта е изпълнен водопровод Ф90 с
пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения. С това се реши проблема за
самостоятелно ползване на питейна вода от собствениците на прилежащите имоти.
Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е
реализиран проект „Изграждане водопроводи в стопански двор „Запад“ в гр. Две могили” –
втори етап от осово кръстовище 499, през осово кръстовище 498, осово кръстовище 496,
осово кръстовище 495 до осово кръстовище 36А, на стойност 63, 252 лв.
Със субсидия от републиканския бюджет през плановия период 2014 – 2020 г. е
изпълнен и проект „Изграждане на водопроводи и огради на гробищни паркове“, на стойност
45 396, 00 лв.
По ПМС № 348 от 18.12. 2019 г., в началото на 2020 г. е изпълнен проект „Изграждане
на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили, включващ следните подобекти:
поземлен имот (ПИ) 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица;
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ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш
„Фуражен цех” до края на гр. Две могили”, на стойност 592,549, 00 лв. Целта на проекта е
изграждане на нови водопроводи в бивш стопански двор на АПК, за да бъдат захранени с
питейна вода всички новообразувани имоти и удовлетворени нуждите на собствениците им.
Изградените водопроводи са по трасето на съществуващи в бившия стопански двор
„Изток” вътрешно-ведомствени пътища. Монтирани са пожарни хидранти за
противопожарни нужди. Изградени са и водопроводни отклонения до всеки един имот.
Със субсидия от републиканския бюджет в началото на 2020 г. е реализиран проект
„Уличен водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до урегулиран
поземлен имот (УПИ) II, кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе, на стойност 62 250,00 лв. Целта
на проекта е изграждане на нов участък от уличен водопровод за водоснабдяване на
стопанска сграда в УПИ за захранване с питейна вода.
През 2018 и 2019 постоянно са извършвани подмяна на водопроводната мрежа, външни
и вътрешни водопроводи, водопроводни отклонения и др. съоръжения на водоснабдителната
инфраструктура:
- През 2018 г. за 57 648 лв., е подменена ВиК мрежа 1 801 л.м. по водопроводи – ул.
„Дружба”-1 етап, ул. „Чипровци” в гр. Две могили, напорен водопровод от помпена станция
към напорна водна кула с. Батишница;
- През 2019 г. за 188 109 лв., е подменена ВиК мрежа 2 311 л.м. по водопроводи - ул.
„Дружба” – 2 етап, ул. „Иван Вазов”, ул. „Шумен” в гр. Две могили, ул. „Плиска с. Острица”,
реконструкции на помпена станция с. Батишница и с. Широково, външен водопровод
напорен резервоар с. Помен.
На територията на общината има изградена хидромелиоративна мрежа от водопроводи
и помпени станции, включващи част от землището на гр. Две могили, с. Пепелина и с.
Баниска. Тази мрежа е практически неизползваема, поради унищожаване на част от
съоръженията.
На територията на община Две могили няма изградена канализационна мрежа. Това
поражда риск от замърсяване на подпочвените и повърхностните води.
По отношение на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на
територията на общината, могат да се направят следните изводи:
- Стратегическото разположение на общината в район с развити всички видове
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен, и особено - преминаването на два
от основните Паневропейски транспортни коридори: транспортен коридор № 7 и
транспортен коридор № 9, допълнени от коридора ТРАСЕКА: Европа – Кавказ – Азия
определят района, в т.ч. и община Две могили, като важен републикански транспортен
кръстопът. Peaлизaциятa нa пpoeĸтa зa cтpoитeлcтвo нa aвтoмaгиcтpaлa „Pyce – Beлиĸo
Tъpнoвo“ ще окаже благоприятно въздействие върху социално-икономическото развитие на
общината;
- Община Две могили има реалната възможност в рамките на настоящия програмен
период да ползва ефекти и от редица подобрения, които се планират в транспортната
инфраструктура на и около гр. Русе. Въпрос на общинска политика е как тези ползи да се
превърнат във фактор за развитие на местната икономика;
- Налице е добре изградена междуселищна транспортна схема, както и редовно
транспортно обслужване между общинския и областния център;
- Качеството на общинската пътна, улична и ВиК мрежа към началото на плановия
период е в състояние, далечно от желаното, но местната администрация, чрез разработване
на успешни проекти положи основите за бъдещо модерно инфраструктурно развитие на
територията през програмния период 2021 – 2027 г.
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4.3. Енергийна инфраструктура и енергийна ефективност
Електрозахранването на общината се осъществява чрез изградени електропреносна и
електроразпределителна мрежи. В гр. Две могили е изградена една подстанция и 60 броя
трафопостове в населените места. Електроразпределителното и електроснабдителното
дружество, което обслужва община Две могили и цяла Североизточна България е „ЕНЕРГОПРО“.
В климатично отношение България се нарежда сред слънчевите страни в ЕС, което дава
възможност по-ефективно да се използва слънчевата енергия. Освен това слънчевата енергия
се усвоява много по-лесно в сравнение с вятърната.
Община Две могили попада в Североизточен регион на слънчева радиация. По
средногодишна продължителност на слънчевото греене, която е от 450 h до 1 750 h - 1 550
kWh/m2 годишно, районът се нарежда на второ място по потенциал след Югоизточния район.
В Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 г. е
предвидено изграждане на съоръжения на ВЕИ в района на с.Острица, с.Кацелово,
с.Могилино и с.Пепелина. Землищата на посочените населени места в общината предлагат
добри условия за този бизнес, което се потвърждава и от справка във фирмения регистър на
СИЕЛА, според който три фирми с предмет на дейност „производство и търговия на
ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с капацитет до 5 MW/Ч“ са регистрирани
на територията на с. Могилино.
Малки фотоволтаични централи с мощност до 30 квт са регистрирани още през:
- 2017 – 1 бр. Бъзовец;
- 2018 – 3 бр. Две могили;
- 2019 – 1 бр. Пепелина
Специализацията на местната икономика на община Две могили в селското стопанство
е предпоставка за наличие на потенциал за производство на енергия от селскостопанска
биомаса, но най-вече за собствени нужди, поради недостатъчния обем първична продукция,
която се реализира.
Голяма част от използваните имоти общинска собственост за образователни, социални
и културни нужди през плановия период 2014 – 2020 г. не са били обект на мерки по
енергийна ефективност. С оглед подобряване на енергийната ефективност на общината:
- В СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Две Могили е извършена енергийна
реконструкция по проект, финансиран от СИФ на стойност 366 188 лв.;
- По проект „Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда-1927“ с.
Батишница“, финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет /МКВПМС/, във връзка с енергийната ефективност на сградата е
извършeна външна и вътрешна изолация с необходимите за това дейности, подменена е
старата дограмата с нова;
- Изпълнен е проект „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две
могили“ с първи етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация“;
- По проект „Ремонт и модернизация на кметство в село Баниска, Община Две могили,
Област Русе“ е извършена подмяна на дограма;
- По проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две
могили“, финансиран от Община Две могили и Проект „Красива България“ към МТСП, е
извършено саниране на помещенията и подмяна на дограмата;

- Изпълнен е проект „Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище
„Н. Й. Вапцаров-1914“ с. Баниска, Община Две могили, област Русе“, като с ремонта на
покрива и фасадата е повишена енергийната ефективност на сградата;
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- В процес на изпълнение е проект „Основен ремонт покрив Читалище с. Могилино и
промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет“ със субсидия
от Републиканския бюджет;
- Проект „Ремонт и модернизация на сграда „Здравен участък“ село Помен, Община
Две могили, област Русе“ по ПМС № 348 от 18.12.2019 г. на стойност 59 900 лв., една от
основните цели на който е подобряване енергоемкостта на сградата;
- В процес на изпълнение е и проект „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и
промяна предназначението на втори етаж в кметство с. Батишница“ на стойност 165 929,00
лева по Проект „Красива България” към МТСП, една от целите на който е всички помещения да
бъдат напълно санирани;
- Чакащ одобрение е проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на

равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две
могили” на стойност 1 243 945,20 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж”, една от
специфичните цели на който е прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата за постигане
на оптимална икономия на енергия.

- По Проект“ Авариен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана на село
Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе“ чакащ одобрение, е предвидена подмяна на дограмата
с оглед повишаване на енергийната ефективност;
Уличното осветление в общината постепенно се заменя с енергоспестяващи
осветителни тела. До момента са закупени над 300 бр. улични лампи, като е подменено
уличното осветление в централната част на града /по бул. „България”/, както и по селата.
Предвидени за закупуване са още 200 бр. улични лампи.

4.4. Телекомуникационна инфраструктура
Широколентовият достъп до Интернет е един от инструментите за подобряване на
икономическото и социалното благосъстояние. В Националната стратегия за широколентов
достъп до Интернет в Република България 2012 – 2015 г. бяха предвидени специални мерки
за осигуряване на широколентов достъп в селските райони, които са слаборазвити в
икономическо отношение и поради това - слабо населени и обезлюдени, като населението в
тях се характеризира със слаба икономическа активност и ограничени финансови
възможности, с ограничено или никакво познаване на предимствата на информационните
технологии, респективно компютърната техника и Интернет, което определя и ниското
потенциално търсене и потребление на Интернет и електронни услуги в тези райони.
По тази причина, паралелно с дейностите по изграждане на широколентов достъп, по
Оперативна програма региони в растеж беше предвидено да се подпомагат и бенефициентите
по подмярка 7.2. от ПРСР, във връзка с подобряване на достъпа до услуги, свързани с
информационните и комуникационни технологии в селските райони.
На територията на община Две могили към началото на плановия период няма
предприятие, което да работи в сферата на ИТ, но нейното развитие следва да се стимулира.
Съществен проблем е, че степента на развитие на телекомуникационната
инфраструктура в СЦР има едни от ниските показатели в страната7. В района е ниска и
степента на изграденост на телекомуникационните мрежи и системи, като по този показател
той изостава от другите райони на страната.
С оглед подобряване на телекомуникационната инфраструктура в община Две могили
през плановия период 2014 – 2020 г. от Кабелни оптични мрежи на Кабелнет ООД е
извършено следното:

7

Национална стратегия за регионално развитие на РБ за периода 2012-2022, МРРБ.

77

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

- През 2014 година е изградена оптична мрежа за електронни съобщения МогилиноПомен-Каран Върбовка;
- През 2015 година е изградена кабелна разпределителна/въздушна мрежа за
електронни съобщения в селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Помен, Могилино,
Острица, Каран Върбовка и Кацелово;
- През 2018 година е изградена оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи
на селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Помен, Могилино, Острица и Кацелово;
- През 2019 година на участъците от общинската пътна мрежа, рехабилитирани по
проекта към Програмата за развитие на селските райони, е изградено подземно трасе и са
положени защитни тръби за широколентов интернет;
- Реализиран е проект „Wifi4EU”, на стойност 15 000,00 евро получени от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято цел е
осигуряване на безплатен достъп до безжичен интернет на обществените места, включително
паркове, площади, обществени сгради, в община Две могили.

5. Екологично състояние и рискове
Анализът на компонентите на околната среда показва едно сравнително добро
екологично състояние на общината и сравнително ниски рискове от замърсяване.
Състоянието на околната среда по компоненти е следното:
Атмосферен въздух

В община Две могили няма промишлени производства, които да оказват негативно
влияние върху атмосферния въздух. Единственото замърсяване се получава от битовото
отопление през зимния сезон, което води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен
двуокис. Географското положение на община Две могили в област Русе създава определена
косвена опасност за чистотата на атмосферния въздух, доколкото в областта нивото на
вредни вещества в атмосферата, я поставя на пето място по замърсеност на атмосферния
въздух след областите Стара Загора, Варна, София (столица) и Кюстендил.
Води

Речната мрежа на община Две могили, съставена от реките „Баниски Лом”, „Черни
Лом” и „Русенски Лом” са чисти от техническа гледна точка, тъй като в акваторията им няма
работещи предприятия, които да замърсяват речните води. На границата между село Баниска
(Община Две могили ) и село Копривец (Община Бяла) се намира най-големият язовир в
област Русе - язовир "Баниски ". Той е водосбор от водите в община Попово и община Бяла.
Два пъти годишно се прави дезинфекция на резервоарите и водопроводите, а ежемесечно се
вземат проби за изследване чистотата на водата. При изследванията не са отчетени негативни
резултати. Уточнени са водоизточниците за населените места в общината при бедствено
положение.
Анализите показват, че през последните години е налице тенденция към намаляване на
количеството използвана вода и подобряване качеството на повърхностните води.
Почви

Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност
с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Община
Две могили е изключена от териториите с повишен здравен риск, свързан със замърсяването
на почвата.
Основен проблем на населените места в община Две могили е безотговорното
депониране на отпадъци – битови и от селскостопанските обори, които, освен механично
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замърсяване на каналната мрежа, са и източници на нитратно замърсяване, вследствие на
процесите на разлагане.
Шум
На територията на община Две могили няма предприятия и съоръжения, създаващи
голямо излъчване на шум. Основни източници на шума в общината са движението на
транспортни средства (леки и товарни автомобили и др.), което не е много натоварено, а за
гр. Две могили - и ж.п. линията, която минава през града.
Отпадъци
На територията на община Две могили е изградена организирана система на
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, която обхваща 100% от населението
на общината. Организирано се събират битовите отпадъци от жилищните домове, сградите с
обществено предназначение и промишлените предприятия. Периодично се закупуват съдове
за ТБО, необходими за подмяна на амортизираните съдове за отпадъци.
През 2015 г. община Две могили заедно с пет други общини от региона (Борово, Бяла,
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака) реализира проект за изграждане на регионална система
за управление на отпадъците, включваща регионално депо за отпадъци, сепарираща и
компостираща инсталация.
След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от
29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, Община Две могили предприе действия за
транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе до м. април 2019
г., на основание сключен Договор с „Берус” ООД.
От месец май 2019 г. събраните битови отпадъци се извозват за депониране до
Регионално депо – Бяла.
Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и те се депонираха
смесено с битовите отпадъци. При извършвани проверки от страна на служители от
общинска администрация се констатираха изхвърлени строителни отпадъци на
нерегламентирани места в и извън населените места, които се почистваха от страна на
Общината.
В изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал.3, т. 6 и т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от
Закона за управление на отпадъците, както и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки Община Две могили продължи Договора с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”
АД, във връзка с това, че Общината предоставя правото, а „ЕКОПАК” приема да организира
за своя сметка система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване,
сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчните
материали: хартия и картон, метали и пластмаси от домакинствата, търговски и
административни обекти.
Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране са определени съвместно от
участниците в системата – Община Две могили и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, съобразявайки
се с изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. Съгласно чл. 23 от
същата, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка”.
Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от
опаковки, „ЕКОПАК” ще подпомогнат и изпълнението на целите на Общината, залегнали в
чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и § 15 от преходните и
заключителни разпоредби на ЗУО, както и изпълнение на задължението на Кмета на
Общината за осигуряване разделното събиране на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 6 от
ЗУО.
През месец април 2020 г. за разделното събиране на растителните отпадъци в град Две
могили бяха разпределени 19 гондоли, предоставени от РСУО на Община Две могили като
член на сдружението.
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Целта е гражданите да изхвърлят всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя,
трева, листа, отпадъци от подрязване на храсти (без клони), дървени стърготини, защото
ползите от разделното събиране на отпадъците са безспорни.
На 19.11.2019 г. бе сключен Договор № 13125 с ПУДООС за финансиране на проект
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на
Община Две могили, ПИ 20184.60.381”. На 04.12.2019 г. бе открита строителната площадка
и започна строителството по реализацията на проекта.
Към 31.12.2019 г. СМР са на етап, както следва:
1. Изпълнени СМР по преоткосиране и вертикално планиране на депото предепониране на отпадъци-разстилане и уплътнение на пластове с булдозер;
2. Изпълнена е газоотвеждащата система – монтирани перфорирани тръби и изградени
газоотвеждащи кладенци;
3. Изпълнена е и част от системата за управление на повърхностните води – направен
е изкопа на канавка юг и изградена шахта №3;
4. Закупена и доставена е бентонитовата хидроизолация/геоглинен екран/;
5. Направен е и един от сондажите за контрол и мониторинг.
На 27.12.2019 г. е подписан и Анекс към Договор № 13125/19.11.2019 г. с ПУДООС за
продължаване на финансирането и през 2020 г.
На този етап е одобрено плащане за етап от СМР на стойност 232 816,36 лв. с ДДС. На
04.02.2020 г. е подписан Акт обр. 10 за спиране на строежа.
В началото на плановия период 2014 – 2020 г. в община Две могили е приета Общинска
програма за опазване на околната среда (2015 – 2020 г.) , в която са набелязани конкретни
мерки за подобряване компонентите на околната среда на територията на общината.
За постигане на по-ефективно управление на отпадъците през плановия период 2014 2020 Община Две могили разпредели във всички населени места от територията си общо 340
бр. контейнери, предоставени от Регионално депо – Бяла.
През ноември 2015 г. след дадени предписания от страна на РИОСВ – Русе е наета
техника за разриване на отпадъците от общинското депо, които са били разпрострени до
пътя Батишница-Две могили. Почистено е било и дерето между улиците „Акация“ и
„Изгрев“. Периодично са се косили и почиствали гробищните паркове във всички населени
места от общината. Работниците, назначени по програма за временна заетост са работили по
график за косене и почистване на обществени територии и отстраняване на потенциално
опасни клони и дървета. Във всички населени места на територията на община Две могили
периодично са разривани торища, нерегламентирани сметища, както и други замърсени
терени.
Реализирането на Общинската програма за опазване на околната среда (2015 – 2020 г.)
е необходимо да бъде перманентен процес и трябва да продължи и през плановия период
2021 – 2027 г.
От 2018 г. Община Две могили изтегли отчисления по чл. 64 и ги внася в сметката на
Община Бяла за покриване на вноски и разходи по изграждането на Регионално депо в гр.
Бяла.
Рискове за околната среда и за населението в община Две могили
В Община Две могили функционира постоянна Общинска комисия за защита на
населението при бедствия, аварии и катастрофи. През плановия период 2014 – 2020 г. е
разработен и действа Общински план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на
община Две могили. В него е оценена степента на риск и са набелязани мерки и действия
при следните рискове:
1. Радиоактивно замърсяване при:
- аварийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с неконтролируемо изпускане на
радиоактивни вещества в околната среда;
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- трансграничен пренос на радиоактивни вещества при аварийна ситуация в АЕЦ
„Черна вода”, намираща се на територията на Република Румъния, или друга такава;
- инциденти с транспортни средства (автомобили и ж.п. вагони), превозващи
радиоактивни материали.
- авария в обекти, съхраняващи и работещи с източници на йонизиращи лъчения;
2. Земетресения от:
- вътрешни за страната сеизмични райони;
- външни, най опасен за страната от които е Вранчанския сеизмичен район с център в
Румъния;
3.Наводнения;
4. Снегонавявания и обледявания;
5. Пожари;
6. Инциденти и аварии, свързани с химични и биологично опасни вещества и
материали;
7. Инциденти с взривни вещества и боеприпаси;
8. Урагани и бури;
9. Катастрофи с наземен, въздушен и воден транспорт;
10. Свлачища. На територията на община Две могили е регистрирано едно свлачище,
което е активно и се намира на ул. „Георги Димитров“ в с. Пепелина.
По данни от „Геозащита Плевен” ЕООД, свлачището е периодично-активно. То е
формирано на десния долинен склон на р. Черни Лом и обхваща участък от откоса между
платното на общински път RSE 3083 /III-5001, Две могили - Острица/ - Широково - Пепелина
и платното на ул. „Георги Димитров” (под църквата на с. Пепелина). Свлачишната
деформация е с размери: ширина 35 м и дължина по посока на движение 28-30 м. Според
приетите класификации в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни
строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, издадена от МРРБ, свлачището се отнася
към IV-ти клас, група 6, категория „В”.
В Общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на община Две
могили, като потенциално опасни обекти за околната среда и населението, които трябва да
са предмет на изследване и перманентен контрол, се определят:
А. Хидротехнически съоръжения:
1. Язовир Баниска;
2. Язовир „Трифонова и Син”;
3. Река Черни Лом;
4. Река Бели Лом;
5. Предпазни диги по реките.
Б. Химически предприятия:
1. Фирма “Ф+С” ООД –гр. Две могили;
2. „Органика България” ЕООД –с. Батишница;
3. „Глоуб индъстрис” ЕООД с. Батишница
В този план е определена и критичната инфраструктура на общината, която подлежи на
постоянен и периодичен мониторинг, както следва:
1. Път № ІІІ – 501 – Тръстеник-Две могили-Острица-Кацелово, опасни участъци със
силно снегонавяване и обледяване;
2. Ж.п. линия Русе – София в участъка, преминаваща през територията на Община Две
могили;
3. Мост над река „Черни лом” по път №ІІІ – 501,в началото на село Острица;
4. Мост над река Черни лом по път ІІІ – 501 в началото на село Кацелово;
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5. Язовир „Баниска” собственост на Напоителни системи ЕООД клон Русе – основна
изпускателна система;
6. Река Баниски лом – участъците преминаващи през селата Баниска и Чилнов;
7. Магистрален газопровод- участъците преминаващи по край селата Каран
Върбовка и Кацелово;
8. Електрическа подстанция;
9. Електрически далекопроводи и трафопостове;
10. Водоснабдителни помпени станции по край коритото на реките Баниски и Черни
лом.
Анализът на екологичното състояние и на екологичните рискове за общината към
началото на плановия период 2021 – 2027 г. показва:
- нисък риск от замърсяване компонентите на околната среда;
- на територията на общината е възможно възникването на различни бедствия, които
могат да предизвикат значителни загуби. Характера на последствията от вероятните
бедствия изисква готовност за използване на всички сили и средства за защита на околната
среда и на населението, и провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на
вредното въздействие от тях.

6. Анализ на административния капацитет на общинската
администрация за реализация на Плана за интегрирано развитие на
общината
Община Две могили разполага с добре изградена административна структура и има
нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на
общината за периода 2021 – 2027 г.
Общинската администрация е разделена на Обща и Специализирана администрация,
които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, извършващи дейности по
административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата
администрация се състои Дирекция “Обща администрация”, а Специализираната
администрация - от Дирекция “Специализирана администрация”.
Към 01.01.2020 г. общата численост на Общинска администрация – Две могили е 63,5
щатни бройки, в това число:
➢
Кмет на община - 1;
➢
Кметове на кметство - 6;
➢
Кметски наместници - 5;
➢
Заместник-кметове на община - 2;
➢
Секретар на община - 1;
➢
Финансов контрольор – 1;
➢
Главен архитект на Общината – 0,5;
➢
Служител по сигурността на информацията, ОМП и Екология – 1;
➢
Експерт „Експертно и административно-техническо осигуряване на Общински
съвет – 1;
“Обща администрация” с Дирекция „Административноправно и информационно
обслужване” - 13 души, в т. ч. 1 директор
“Специализирана администрация” -32 души, както следва:
- Дирекция „Регионално Развитие” - 12 души, в т. ч. 1 директор
1. Отдел „Устройство на територията и строителството” - 4 души, в т. ч. 1 Началник
на отдел
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2. Отдел „Общинска собственост и регионално развитие” - 4 души, в т. ч. 1 Началник
на отдел
- Дирекция „Финанси, местни данъци и такси” - 20 души, в т. ч. 1 директор
1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет” - 6 души, в т. ч. 1 Началник на
отдел
2. Отдел „Местни данъци и такси” - 4 души, в т. ч. 1 - Началник на отдел
Обща численост на персонала, намалена с изборните длъжности и органи на власт по
чл.19 от Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации и кметските наместници, е 51,5 щатни бройки. Общата администрация – 12 щатни бройки.
Специализираната администрация – 17 щатни бройки. Служителите заемащи ръководни
длъжности са 12,5 щатни бройки , а служители заемащи експертни длъжности с аналитични
и /или контролни функции - 10 щатни бройки.
Наличните човешки ресурси и структурата на общинската администрация са
предпоставка за качественото изпълнение на предвидените проекти в Плана за интегрирано
развитие на общината за периода 2021 – 2027 г. Община Две могили разполага с
професионално много добре подготвени общински кадри, които имат богат и дългогодишен
опит в работата по европейски и други програми както и във въвеждането на иновативни
практики, свързани с административното обслужване на гражданите и бизнеса.
От м. октомври 2019 г. е осигурена възможност на потребителите на
административни услуги за извличане и свободно използване на данни за 145
административни услуги от „Интегрирана информационна система на държавната
администрация” чрез интернет страницата на Община Две могили, секция „ИИСДА”.
Вписаната и потвърдена информация е достъпна за всички потребители и в публичната
част на Административния регистър. Достъпът до информацията в Административния
регистър е свободен и безплатен /Интернет адрес iisda.government.bg/, включително
повторно използване на информацията от него. Еднократното въвеждане на данни и
многократното им използване позволява да се оптимизират административните
процеси и предотвратява риска от размиване на една и съща информация, предоставяна
на повече от едно място.
Общинска администрация Две могили, разширява начините за достъп до
административните си услуги, като от м. април 2020 г. вече е присъединена към Единния
модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с
разработени и публикувани 123 броя електронни форми за електронни услуги. Към системата
за е-Плащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги
чрез е Pаy.
С присъединяването към новия модел за електронни услуги дирекциите и отделите в
общината, извършващи административно обслужване са оборудвани с необходимите
технически средства за ефективно обслужване на потребителите и през 2019 г. са закупени
нови компютърни системи, бързо сканиращи устройства и копирна техника.
Община Две могили реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения
(СЕОС) още от края на 2018 г. Регистрираните документи са гарантирани с електронен
подпис и това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и
регистриране на документа. По този начин се повишава контрола върху институциите както
от страна на потребителите, така и между самите администрации. Това е първата приложена
на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на „хартиената“ администрация,
както и една от основните за намаляване на административната тежест за гражданите,
бизнеса и за самите администрации. Направена е голяма крачка по пътя на електронното
управление, защото комуникацията между различните органи и институции се осъществява
изключително бързо и по защитен канал. Така на практика е осъществен принципът на
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’’служебното начало’’ при обмена на документи във връзка с административното
обслужване.
Основен метод за директно и осезаемо повишаване на административния капацитет е
предоставянето на обучения. През предходния програмен период 2014 – 2020 г. бяха
проведени поредица от обучения за повишаване на професионалната квалификация и
мотивация на служителите, както и за придобиване на умения за по-добра вътрешна и
междуличностна комуникация. Освен служителите от Община Две могили, бяха обхванати
и кметове и служители на кметствата, както и служители от второстепенните разпоредители
на бюджета. Чрез обученията се правят постоянни инвестиции във формирането на
експертиза и непрекъснатото усъвършенстване на знанията и уменията на служителите.
Всички служители от администрацията изготвят ежегодно планове за обучения, като
се наблюдава тенденция през всяка следваща година да нараства степента на тяхното
изпълнение.
Като добра практика се наложиха мерките за увеличаване на служителите в
дирекцията, свързана с управлението и мониторинга на проектите на общината, финансирани
и съфинансирани от фондовете на ЕС и/или с други финансови инструменти. Целта беше да
се укрепи административния капацитет и да се повиши ефективността при координацията,
управлението и контрола на средствата от ЕС, чрез привличане на висококвалифицирани
служители в администрацията.
С цел продължаване на мерките за укрепване на капацитета на общинската
администрация и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез
премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи
на хартиен носител, от 20.05.2020 г. е осигурен достъп до регистри, като съдържащите се в
тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.
Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров
обмен (RegiX), която предоставя възможност на стандартизирани заявки за административни
услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на
информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите
на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са регистър
БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на средните училища и детските
градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование
и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на производствата по
несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други.
През новия програмен период 2021-2027 г. ще е необходимо да се предприемат мерки
за продължение и устойчивост на постигнатите резултати, като в ПИРО следва да бъдат
включени и дейности, свързани с по-нататъшното укрепване на административния
капацитет, чрез продължаване на апробираните добри практики, и въвеждане на нови мерки
с цел своевременно достигане на необходимото още по-високо високо ниво на
компетентност на администрацията.
С оглед удовлетворяване на по-високите очаквания на гражданите и бизнеса
за програмния период 2021-2027 г. е необходимо укрепване на капацитета на общинската
администрация в следните насоки:
•
Оптимизиране процесите на административното обслужване, както и при
гарантиране на: равен достъп до административните услуги и до информация за
административното обслужване; различни форми за достъп до административните услуги и
информация за тях; любезно и отзивчиво обслужване; координираност и взаимодействие с
всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване в
администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
надеждна обратна връзка; изпълнение на задълженията във връзка с административното
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обслужване по предварително разработени и обявени правила; качество на предоставяните
услуги;
•
Продължаване на добрата практика за повишаване на компетенциите на
служителите чрез участие в специализирани обучения;
•
Въвеждане на единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на
електронни услуги. Очаква се към 2023 г. всеки гражданин да може да общува изцяло по
електронен път с общинската администрация като получава лесно, сигурно и надеждно
персонализирани административни услуги;
•
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешноадминистративни процеси, свързани с предоставянето на електронни административни
услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
•
Привеждане на интернет страницата на общината в съответствие със Закона
за електронното управление и чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и правила
за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на
администрациите. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност,
която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република
България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп,
ясна навигация и съдържание.
•
Да се даде по-голяма възможност за партньорство между различни
заинтересовани страни – община, бизнес, неправителствен сектор, с оглед разработването и
изпълнението на интегрирани проекти, финансирани не само чрез Програмата за регионално
развитие, но и чрез други програми.

7. Анализ на културно-историческото наследство
Първи сведения за праисторически селища на територията на община Две могили са
намерени в преддверието на пещерата Орлова чука край село Пепелина. Това са каменни и
кремъчни оръдия на труда, кости от пещерна мечка, елен. Специалистите ги отнасят към
40000 г. преди Христа, т.е. през палеолита, по-конкретно от мустоерската епоха, както и
керамични фрагменти от енелита - 3000 - 2000 г. преди Христа, т. е. каменно-медната епоха.
Керамичните части с орнаменти от каменно-медната епоха в същата пещера и наличието
на селища от този период при селата Кацелово и Каран Върбовка са сигурни доказателства,
че в района на Две могили по това време е имало човешки живот. Антични и късноантични
некрополи и крепости има близо край град Две могили и селата Червен,
Пепелина, Широково, Пиргово, Баниска, Батишница и Мечка. В началото на VI век по
нашите земи се заселват славяни, а през VII в. идват и прабългарите, които основават
българската държава. На 4 км югоизточно от град Две могили в местността "Кованлъка" се
намира средновековно селище. При разораване на почвата години наред са откривани
останки от основи, тухли, керемиди и късове от домашни съдове.
Първи писмени сведения за Две могили са намерени в турски документи, съхранявани
в Ориенталския отдел на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Това са
предимно данъчни регистри, от които може да се добие представа за големината на селището,
народностния му характер и поминъка на хората.
Много малко са българските документи за Две могили от годините на робството и те са
от втората половина на XIX век. Съхранени са в архивите на Църковна народна община Русе,
на Доростолска и Червенска митрополия и някои преписки върху църковни книги, запазени
в църквата "Света Троица" в град Две могили. Според документа "заемети, тимари на
Мустахъвзи в Никополския санджак" от първата половина на XV век, селището съществува
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вероятно още от преди падането на България под османско робство, но не може да се
определи точно откога. С откриването на този документ се приключва спорът за произхода
на името на селището. В турския текст то се изписва До могила. Преводачи от старотурски
към Ориенталския отдел на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" приемат,
че думата "До" е от персийски произход и означава "две". В турския административен и
говорим език има много думи от персийски произход. И така - думата "До" се съчетава със
славянската "могила" и се получава названието "До могила" и това име получава
гражданственост. Градът носи името на географските забележителности край него - двете
могили.
Данните от турските архиви за Две могили са малко. Първият писмен източник на турски
език е от първата половина на XV век. В многотомника "Извори на българската история", т.
ХХ, е поместен откъс от регистър на войнуци(войници) от различни краища на България,
включително и от Русенско. В него срещаме имената на войнуци от селата Бяла, Батишница
и Пепелина. Има само едно име на войнук от Две могили.
Изводът е, първо, че в Две могили и през този период има българи. Второ, отпада
хипотезата, че Две могили е възникнало през турското робство като войноганско селище.
В документ от 1656 г. за събиране данъка "джелкпешан", т.е. данък върху овцете, се
споменава числеността на българите в Две могили. В селото живеят българи и турци, развито
е овцевъдството и с него се занимават между 79 или 132 човека българи и турци. От средата
на XIX век сведенията за Две могили са повече. По време на Руско-турската война от 1877/78
г. от руски източници има сведения, че Две могили е със 100 къщи и 550 жители в Русенската
кааза.
В град Две могили няма паметници, които да свидетелстват за жестоки продължителни
боеве през време на Руско-турската освободителна война, но са запазени гробове на руски
войници, погребани тук.
В района има много паметници, които напомнят за люти битки край
селата Обретеник, Тръстеник, Кацелово, Мечка, Иваново и Пиргово. Според съхранени
разкази на съвременници, при започване на войната в селото нахлуват големи тълпи от
башибозуци и черкези. Възрастните успяват да избягат към с. Горно Абланово, освободено
от руснаците, а малките деца остават скрити в бъзака (място край селото, обрасло с бъз в
човешки ръст). Башибозуците и черкезите оплячкосват селото, но не откриват децата и
никого не избиват. Местните турци напускат селото. Едва след войната много от тях се
завръщат.
Руснаците влизат в Две могили на 6. VII.1877 г., като втора бригада от 33 пехотна
дивизия и завземат височините край селото по посока североизток, а щабът на дивизията е
в селото. През периода 20. IX. до 30. IX. 1877 г. в Две могили, е струпана огромно количество
войска за предстоящата решителна битка, която скоро започва край селата Тръстеник,
Кацелово, Мечка, Пиргово и Иваново. Там са се водили люти битки и турците са били
разбити при село Мечка. И не случайно на Докторския паметник в София името на село
Мечка е вписано редом с имената на Шипка и Плевен. Фактите показват, че Две могили се
оказва в центъра на военните действия.
Името на Две могили всеки ден се споменава в дневниците и телеграмите на
главнокомандващите. Тук непрекъснато се дислоцират войски, има лазарети. При това
положение местното население, което е само на 4-5 км от фронтовата линия, се намира в
постоянно напрежение и тежко икономическо състояние. И въпреки това постоянно се е
стремяло да помага на руските войници с подслон, храна и разузнаване.
На територията на общината, край село Каран Върбовка се намира мъжкият манастир
„Света Марина” Той е един от старите български манастири, които са възникнали по време
на Второто българско царство (1187-1396 г.). От преданията се знае, че на юг, близо до този
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първи манастир е имало град от Римско време, наречен “Пановград”, а местността и до днес
се нарича “Пановца”.
След падането на България под турско робство, от страна на турците започнали
страшни гонения, издевателства и нетърпими насилия над монасите. Манастирът бил
опожарен и изравнен със земята и постепенно изчезнал от съзнанието на народната памет,
но името на св. Марина останало трайно в съзнанието на народа. Девойката Марина била
дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска (ІІІ в.), но приела християнството.
Древната християнска църква била подложена на най-тежко и жестоко изпитание по време
на царуването на император Диоклетиан (84 – 305). Жертва на тези гонения станала и
девойката Марина, едва петнадесет годишна.
Вторият манастир бива възстановен по-късно (1828 – 1859). През първата половина
на ХІХ век, недалеч от разрушения манастир била построена църква – там, където е извирала
водата с лечебни свойства. Тази църква, построена в чест и прослава на св. великомъченица
Марина била подновена и съществува и до днес. Преданието гласи, че в един горещ юлски
ден, по време на жътва, собственикът на нивата – турчин, оставил сляпото си
дванадесетгодишно момченце да спи в единия край на нивата, а той отишъл да работи,
детето се пробудило и тръгнало да търси баща си. Тичайки, то стъпило във вода. Пило от
водата и след като умило лицето си, прогледнало. Радостно, изненадано и уплашено, то
тичало към баща си, а той, като се уверил, че чедото му наистина вижда, изтичал до близкото
селище да сподели радостта си и да попита жителите му какъв християнски празник честват
и кой е светецът, който прави чудеса с тази вода? Отговорил му стар свещеник, че е слушал
от старите свещеници и старци, че на въпросното място се е славило името на св.
великомъченица Марина, и че там е нейната “АГИАЗМА” (извор със светена лековита вода).
За благодарност към св. Марина, друговерецът подарил нивата с АГИАЗМАТА, с клетва
(поръчение), като идват там болни, да има място за настаняване. Чудото се разнесло не само
в България, но и в Молдовлахия, Сърбия и др. От тогава и до днес паметта на св. Марина се
тачи и не се забравя. Вратите на манастира “Св. Марина” са широко отворени целодневно
за поклонници.
В средата на манастирската църква е самият извор - оформен като кладенец, с
каменни стъпала, ограден с железен парапет във формата на осмоъгълник, с три вратички.
Заради големия брой поклонници и обикновени посетители и туристи, които всяка
година изпълват докрай малкото манастирско дворче – особено около датата 17 юли, през
1984 година водата от аязмото е изведена извън стените на църквата и е вкарана в четири
декоративни чучура, от които всеки може да си напълни в бутилка или чаша.
Днес местните хора продължават да крепят и пренасят от поколение на поколение
вярата, че водата от извора под покровителството на Света Марина лекува очни и бъбречни
болести, безплодие, уроки. Изследвания на химическия състав на водата показват, че тя е
слабо минерализирана и подходяща за всекидневна употреба. Водата от извора се продава
бутилирана в търговската мрежа.
Във всички населени места от общината са издигнати паметници, свързани с
историческата памет на борците, загинали за свобода и независимост.
Иконописецът на иконите в църквата „Света Троица” в Две могили Цаню Захариев е
зограф от Тревненската иконописна школа. Негово дело са иконите в Разград (църква "Св.
Никола" - 1863 г.), Тутракан (църква "Св. Никола" - 1864 г.) Лясковец ("Св. Атанас" - 1864
г.) и в Конгас, Бабадаг и Касапкьой (1864-1865), в Габрово ("Св. Богородица" - 1867 г.),
Борисово, Тетово, (1875 г.), Кацелово, Две могили - Русенско, в Русе, Троян, Силистра, в
Лесичери, в Разградско, Тулченско и Търновско.
В последните години са започнали няколко археологически разкопки на културноисторически обекти. Вследствие на стартиралите през 2012 г. проучвания на селищна могила
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край село Бъзовец се установи, че съгласно придобитите от разкопките материали, могилата
се отнася към ранна и средно-ранна каменно-медна епоха. Могилата е регистрирана с
регистрационна карта № 0820098 от 26.02.1993г. , с допълнение през 2015г., като паметник
на културата от национално значение.
Археолози и геолози от БАН започнаха по същото време съвместно проучване на
местата на кремъчните суровини около Две могили, Иваново, Табачка, Баниска. Проектът е
международен и обхваща териториите на Североизточна Сърбия и Северна България,
финансиран е от Американския научен център – София и Фондация „Америка за България”.
Целта на проучването е да се регистрира циркулацията на кремъчните изделия от
праисторията, тяхната употреба в живота на праисторическите хора, както и да се потърси
връзката между работилници и суровини.
В одобрения от Регионалния съвет за развитие Регионален план за развитие на Северен
централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е планирано създаване на културен
туристически коридор Русе – Велико Търново – Габрово, който ще минава и през
територията на община Две могили. В предварителната стратегическа рамка за развитие на
област Русе до 2020 г. е планирано създаването на туристически продукт на базата на
културно-историческото наследство на общината, наименован „Пътешествие през вековете
в с.Широково, с Карел Шкорпил и местните предания и легенди“.
През 2018 г. със Заповед РД9Р-71 от 20-ти септември е предоставен статут на обект
Църква „Св. Иван Рилски” с. Острица с класификация на архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от новото време с категория „местно значение”.
Във всичките 12 населени места от общината има църковни храмове с многогодишна
история. Мюсюлмански храмове има в Две могили, Бъзовец, Батишница, Помен и Каран
Върбовка.

8. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
Селищната мрежа представлява произволна или административно организирана
пространствено разположена съвкупност от взаимосвързани селища, населени места и
територии, чрез различни икономически, социални, инфраструктурни или информационни
връзки.
Селищната мрежа е пространствена форма на организация на обществения живот. Тя
има за елементи различните населени места в съответния район, взаимно свързани помежду
си посредством товаро, пътнико- и информационни потоци, а също и посредством общността
на природоползването.
Селищната мрежа в общината обхваща 12 населени места – 1 град, който според
градоустройствената класификация се отнася към категорията много малки градове и 11 села.
Две могили е слабо урбанизирана община. Степента на урбанизация (процентът на градското
население) е 46,97 % докато за страната тя е 73,73%, а за областта - 78,0%. Проблематиката
на развитието на селищната мрежа в община Две могили е сложна и многообразна. Наред с
общите проблеми, съществуват и определени различия по отношение на селската и градска
селищна мрежа.
Един от най-важните проблеми на селищната мрежа в общината е промяната в обхвата
и структурата на селската селищна мрежа. Бурният процес на урбанизация в България през
втората половина на миналия век доведе до съкращаване на селската селищна мрежа, поради
големите преселвания към градовете. Градовете в областта и извън нея се оказаха силен
притегателен център, предлагайки по-добри условия за заетост, образование, здравеопазване,
културен живот. За периода 1946–1975 г. се отчита, че над една трета от регистрираното
нарастване на градското население в област Русе се е дължало на ежегодното преселване в
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градовете, което се оказва най-важният фактор за разрастването на демографската
компонента на урбанизацията в областта.
Глобалният проблем обаче за селата от община Две могили е тяхното обезлюдяване,
което се дължи не просто на механичното движение на населението, но на още редица
демографски и социални фактори, като ниска раждаемост, застаряване на населението,
висока безработица, ниски доходи, незадоволително състояние на пътната, транспортната,
образователната, здравната инфраструктура, инфраструктурата на културата и др.
Проблемите, изложени в т. 1.4. Селищна система и урбанизация - 1.4.1. Характеристика на
селищната система и на урбанистичната структура на общината и 1.4.2. Общи
характеристики на малките населени места в общината, налагат спешни мерки за
подобряване на състоянието на селската селищна система, задържане и преодоляване на
опасната тенденция към още по-драстично обезлюдяване на селата в общината, което би
нанесло непоправими щети на нейната икономика.
Една възможност в това отношение е целевото създаване на опорни центрове на град
Две могили, които да гарантират балансираното развитие на общината в бъдеще.
Създаването на такива опорни вторични центрове следва да е съобразено с
географското разположение спрямо общинския център, транспортните връзки, броя на
жителите на селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и др.
За да се постигне балансирано териториално развитие на община Две могили, в селата
– опорни центрове трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и развитие
на обслужващите функции и услуги, разнообразяване на икономическите дейности,
съживяване, създаване на работни места и задържане на младите хора. Те трябва да
съдействат и за развитието на останалите села, включени към тях.
Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на жителите
на селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и други фактори, на този
етап като естествен вторичен пункт за развитие може да бъде определено с. Баниска.
Може да се каже, че подчертано аграрният характер и стил на живот на единствения
град в общината - Две могили, през последните години постепенно отстъпва на стил и начин
на живот, характерен за малките градове на България. Засилват се неговите собствени и
районообразуващи функции. Две могили е млад и бързоразвиващ се град, но с все още
неразвит потенциал, който може да ускори неговото развитие през плановия период 2021 –
2027 г. Ускореното урбанистично развитие на града поражда и проблеми от чисто
териториално-устройствен характер, свързани с увеличаване на урбанизираните територии в
землището на града, на промишлените и складовите зони, жилищните комплекси,
инфраструктурните обекти, и др. Голяма част от тях са решени с новия ОУП на община Две
могили.
При перманентно променящите се обществени, икономически и законови условия,
свързани със стопанисването на недвижимото имущество, в общината все по-голямо
значение придобива въпросът за поддържането на сградите в добро състояние и изискващия
се вид.
Значителна част от сградния фонд в община Две могили (76%) е построен преди 1980
година. Около 68 % от сградите са масивни, 11% са стоманобетонни, а останалите са с друг
вид конструкция.
След преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., броят на
жилищните сгради в община Две могили се е увеличил с 19, а полезната жилищна площ – с
1806 кв.м.
Обществено водоснабдени са 99,5% от жилищните сгради в община Две могили., а
0,5.% не са водоснабдени.
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Обществена канализация липсва. От обитаваните жилища в община Две могили 6%
са свързани с изгребни ями, 23% ползват септични ями, а 71% - попивни ями. Няма жилищни
сгради без никакъв достъп до канализация и/или ями.

9.Анализ на елементите на градското културно наследство
В гр. Две могили съществуват редица движими и недвижими културни ценности.
Макар техният брой да е ограничен, градът има потенциал за развитие на културен туризъм
през плановия период 2021 – 2027 г.
Един от най-известните културно-исторически обекти е Къщата – музей на Филип
Тотю в гр. Две могили. Филип Тотю е роден на 10 април 1830 г. в махала Гърците до
с. Вонеща вода, Великотърновски окръг. Прочутият войвода прекарва последните години от
живота си в с. Две могили. По времето на Възраждането до Освободителната война много
хора от балканските селища, гонени от мизерия и глад, потърсват препитание в полето,
където считали, че хлябът им ще бъде осигурен. В разстояние само на един век в Две могили
се заселват около 70 рода. Тук идват много роднини и приятели на Филип Тотю. Роднините
му - брат Вълчо и сестра му Аглика, заедно с майка му Иванка, се заселват в с. Острица. През
това време Филип Тотю се намирал в румънски затвор. След Освобождението войводата се
завърнал в България. Неговото семейно огнище, което доброволно пожертвал в името на
народа вече го нямало.
В началото на 1885 г. започва работа като пазач към общината в с.Острица. Същата
година си закупува дворно място от 16 дка непосредствено до р. Черни Лом. Построява си
малка къща, изградена от плет и измазана с глина, където живее сам. Посажда голяма овощна
градина. Къщата е запазена до 1870 година. Местното население я нарича войводската къща.
За стария бунтар няма подходяща среда за активен живот в Острица. Свободата, на
която посвещава най-хубавите си години, не го удовлетворява. Около 1892-1893 г. Филип
Тотю купува къща в "Х. Муса махала" - Русе, но не останал да живее там. Около 1895 г., вече
на преклонна възраст, войводата се оженва за баба Велика. Преселват се и заживяват в Две
могили. Няколко години живеят под наем заедно с Райко Воденичаров, техен приятел. В
бащиния двор на Велика построяват хубава за времето къща, подредена по балканджийски.
Възрастта и изпълнения с изключително напрежение живот си казват думата.
На 22 март 1907 г. непокорното сърце на войводата престава да тупти. Той е погребан в двора
на църквата - израз на най-голяма почит и признателност. Присъстват много хора от Две
могили, Русе и негови съратници от цялата страна. Панайот Хитов произнася надгробна реч,
в която се казва: "Умря страшилището на турската империя". Над гроба му е издигнат
паметник. През 1973 г. признателните потомци издигат величествен паметник в центъра на
града. Голямата бронзова фигура на "хвърковатия" войвода, устремена напред напомня за
неговия бурен и достоен за подражание живот.
В чест на 150-годишнината от рождението на Филип Тотю и 1300 годишнината от
създаването на българската държава, къщата, която е обитавана от този неукротим български
дух, и в която е престанало да тупти едно голямо сърце, днес е превърната в музей.
Църквата "Света Троица" в град Две могили притежава рядка икона, копие на
чудотворната икона на Владимирската Света Богородица. Тя, заедно с още няколко икони, е
дарена преди години от човек, пожелал да остане в анонимност. Оттогава дарението
събирало прах, но наскоро след почистване и реставрация на иконите станало ясно, че едната
от тях е копие на Владимирската Света Богородица.
Иконописец на иконите в църквата „Света Троица” в Две могили е Цаню Захариев,
един от най-известните зографи на Тревненската иконописна школа. Негово дело са и
иконите в Разград (църква "Св. Никола" - 1863 г.), Тутракан (църква "Св. Никола" - 1864 г.)
Лясковец ("Св. Атанас" - 1864 г.) и в Конгас, Бабадаг и Касапкьой (1864-1865), в Габрово
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("Св. Богородица" - 1867 г.), в Борисово, Тетово, (1875 г.), в с. Кацелово, в Русе, Троян,
Силистра, Лесичери, в Разградско, Тулченско и Търновско.
Местните културни традиции, обичаи и прояви са достатъчно богати, за да придадат
привлекателен облик на града, ако не за масовия турист, то за привържениците на
традиционния фолклор и най-вече - за жителите на общината. На своята интернет страница
общината ежегодно публикува културен календар, съпроводен с контакти на лицата,
отговорни за всяко културно събитие. Местните културни обичаи и чествания на празници
се провеждат както в читалището в гр. Две могили, така и от останалите 10 читалища на
територията на общината.
В Две могили се играе първата селска оперета в България. 25 години на читалищната
сцена се изнасят постановка след постановка. Цялото село пее и играе. След оперетата
„Време за любов” през 1961 г., на която присъстват група музиколози, диригенти и
композитори, начело с проф. Петко Стайнов, той признава: ”Обиколил съм много страни по
света, гледал съм големи постановки на опери и оперети, но не при всички случаи са ме
побивали тръпки. От естествената и прекрасна игра на тази селска сцена почувствах такива
тръпки”.
Паметна плоча, която да свидетелства на сегашното и бъдещо поколение за
историческото събитие от есента на 1908 г беше поставена на гара Две могили. С решение №
205/24.08.2008 г. Общинският съвет одобри предложението на група студенти от национално
движение „Съхрани българското” и единодушно реши да увековечи знаменателното събитие,
свързващо Две могили с раждането на манифеста на новата българска държавност. През
есента на 1908 г. правителствена делегация, пътуваща с влак от Русе към старопрестолния
град, начело с Александър Малинов, спира на гара Две могили. Именно по време на този
престой министър-председателят съставя манифеста за обявяването на независимостта.
Исторически празници, които ежегодно се честват в общината с богата културномузикална програма през плановия период 2014 – 2020 г. са:
- Трети март – празнична програма, поднасяне на венци, ритуал по издигане на
националния флаг;
- 9-ти май – Ден на победата и на Европа – празнична програма с участието на Духов
оркестър Русе, поднасяне на венци, рецитали, слово за празника;
- 2-ри юни – Ден на Ботев и падналите за свободата на България – кръгли маси,
изложби, срещи с обществеността;
- отбелязване датите от рождението и смъртта на войводата Филип Тотю – 23 март и 10
април – кръгли маси, посещения на родната му къща във Вонеща вода и къщата му в Две
могили, където е починал, поднасяне на венци, литературни програми.
Ежегодно, с провеждане на кръгли маси, срещи, дискусии, се отбелязваха и
годишнини от важни дати от живота и делото на Христо Ботев и Васил Левски.
През периода 2014 – 2019 г. бе продължена традицията на общината в
международното сътрудничество с побратимени общини и градове от Р Румъния, Р Молдова,
Р Турция, Р Полша и Р Украйна. През 2016 г. бе подписано споразумение с гр. Адунаци
Копачене, Р Румъния. През 2017 година бе подписан Договор за сътрудничество с град
Яготин, Киевска област от Украйна и през 2018 г. бе подновен договора с Община Биелск
Подласки, Република Полша. През 2019 г. е подновен договора с град Кълъраш, Република
Румъния. Чрез двустранни посещения и в изпълнение на договореностите, делегации
обменяха опит в областта на културата, чистотата, спорта, образованието,
административното обслужване, кандидатстване по проекти.
Младежите от общината също са въвлечени в популяризирането на местното
културно-историческо наследство. Ученици от гр. Две могили и Калараш в рамките на
проект по програмата Трансгранично сътрудничество България-Румъния организираха и
91

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

представиха пред общността исторически възстановки на културно-историческото минало
на двете общини.
През 2017 г. с решение на Общински съвет втората седмица на м. май бе определена за
седмица на общината и празник на града. По време на Седмицата на община Две могили се
провеждаха различни по жанр събития и срещи – фолколорен събор в района на пещера
„Орлова чука“, автомобилно рали, конни състезания по прескачане на препятствия,
концерти на известни изпълнители. Празниците се посещаваха и от делегации от
побратимените с Две могили градове и общини.
През 2017 година в околностите на с. Кацелово, пред паметниците на загиналите
руски офицери, обществеността на Две могили и Кацелово, заедно с представители на
Генералното консулство на Русия в Русе, отбелязаха 140 години от Руско-турската
освободителна война. В тази връзка бяха възстановени таблата, района бе облагороден и бе
подобрен пътя до тях.
През 2018 година с възстановка от подписване на Манифеста за независимостта на
България, пред читалището и пред паметната плоча, поставена на ЖП гара Две могили, бяха
отбелязани 110 години от историческия за България момент. През същата година, с
отпуснати от Министерство на финансите средства бяха почистени военните паметници в
градския парк в Две могили и на площада в с. Бъзовец. В близост до паметника в Две могили
беше монтирана и излязла от употреба оръжейна система, предоставена на общината от
Министерство на отбраната.
На 29 август 2019 година бяха отбелязани 50 години от обявяването на Две могили за
град. На тържествено заседание на ОбС бяха отличени заслужили жители на града в областта
на културата, спорта и образованието. Със съдействие на отдел „Държавен архив“, гр. Русе
бяха издирени, отпечатани и експонирани фотоси, отразяващи развитието на града в периода
от 1969 до днес.
През 2017 г. бяха чествани 90 години от основаването на НЧ „Христо Ботев 1927” с.
Широково и на НЧ „Пробуда -1927” с. Батишница, а през 2019 г. – 100 години НЧ „Св. св.
Кирил и Методий 1919” - гр. Две могили.
През 2018 г. Културният календар на Община Две могили бе дообогатен с нови събития,
придобили широк обществен отзвук. Освен традиционно провежданите ежегодни фестивали
„Жива вода” в с. Каран Върбовка и „Събор на хърцоите” в с. Кацелово, през 2018 г. и 2019 г.
в с. Батишница и обновеното читалище се проведе национален „Фестивал на етносите”, а в
село Чилнов бе организиран Празник на плодородието (за втори пореден път през 2019 г.).
Общината, съвместно с читалищата в населените места, ще продължи да организира и
провежда традиционните вече събори в с. Каран Върбовка, в с. Кацелово, в с. Батишница и в
с. Чилнов, които също ще станат културна традиция.

10. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън
административните й граници, с потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината
Целта на анализа на връзката на общината със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината е да се разгледат евентуалните
въздействия (както положителни, така и отрицателни) на съседните територии върху община
Две могили, да се идентифицират общи предизвикателства и евентуални възможности за
коопериране с други общини за изпълнение на съвместни проекти.
Както беше посочено в т. 1.6. Историческа обвързаност на общината с други територии,
на част I на ПИРО, налице е историческа свързаност на територията на общината с други
92

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

територии, както в област Русе, така и в страната като цяло. През последните години е налице
и процес на сближаване с някои общини и територии извън пределите на страната.
Тези връзки и зависимости в плановата дейност досега са се разглеждали и отчитали
главно в културно-исторически, и доста по-малко – в социално-икономически аспект.
Прилагането на интегриран подход в стратегическата планова дейност на общинско равнище
през новия планов период 2021 – 2027 г. обаче налага задължителното откриване,
интензифициране и укрепване на връзките на общината със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината и за повишаване на
мултипликационния ефект от разработването и изпълнението на съвместни проекти. .
Съседните територии на община Две могили през плановия период 2021 – 2027 г могат
да оказват преди всичко положителни въздействия върху нейното социално-икономическо
развитие. Както е видно от Таблица № 1, град Две могили е почти равно отдалечен от
областния център Русе и от гр. Бяла, център на едноименната община, като разстоянията до
тях изключително благоприятстват транспортните и икономически връзки с тези по-големи
общини. Разстоянията между общинския център Две могили и центровете на общини Борово
и Иваново са само 12 км, като по-отдалечени са центровете на общините Опака и Попово,
съответно 29 и 41 км. Тези разстояния обаче, при наличната пътна инфраструктура и
очертаващите се перспективи за нейното подобряване през плановия период, няма да са
пречка за задълбочаване на интеграционните връзки между съседните общини за подкрепа
на техните потенциали за развитие.
Изграждането на автомагистралата Русе – Велико Търново, се разглежда като
стратегически проект, под чието въздействие се очаква да се ускори процесът на
икономическо и социално сближаване на регионално и международно ниво. Строителството
на автомагистралата ще окаже благоприятно влияние върху връзката на община Две могили
със съседните територии извън административните й граници, и най-вече – с община Русе,
от която започва автомагистралата, и община Бяла, през която също преминава нейното
трасе. Благоприятните ефекти на стратегическия инфраструктурен обект върху социалноикономическото развитие на община Две могили през плановия период 2021-2027 г. са
представени в т. 11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на общината.
Благоприятното влияние на съседните общини върху развитието на населените места и
териториите в рамките на община Две могили може да се разглежда в следните основни
насоки:
1. Възможност за съвместно кандидатстване с големи проекти по Оперативните
програми, изискващи значително съфинансиране от страна на бенефициентите, което е
трудно осъществимо само от една община;
2. Изграждане на значими съвместни инфраструктурни обекти, които могат да създават
заетост на човешките ресурси в общината;
3. Реализация на съвместни проекти и инициативи на територията на съседни общини
за опазване на околната среда, за ограничаване изменението на климата, за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
4. Сътрудничество на бизнеса между различните общини и създаване на съвместни
предприятия;
5. Създаване на вертикални, хоризонтални и секторни клъстери в икономиката на
съседните общини;
6. Подобряване здравното обслужване на населението в община Две могили чрез
използване на капацитета на съседните по-големи общини;
7. Разработване на общи туристически продукти и маршрути, които ще съдействат за
подобряване на икономическото състояние на общината;
93

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

8. Развитие на културните връзки и културния обмен между съседните общини;
9. Разнообразяване на културния живот в общината чрез задълбочаване на
сътрудничеството с културните институции на съседните общини;
10. Изграждане на общи политики за най-ефективно използване на потенциалите на
съседните общини, и др.
На този етап не се отчитат отрицателни въздействия на съседните територии върху
община Две могили. В съседните на общината територии няма промишлени обекти, които
могат да причинят сериозно замърсяване на околната среда. Конкуренцията между съседните
общини от икономическа гледна точка е по-скоро положителен фактор за тяхното развитие.
Изтичането най-вече на квалифицирана работна ръка от община Две могили към
съседни общини и най-вече – към гр. Русе, не би следвало да се отчита като неблагоприятно
въздействие на тази община, а по-скоро като последица от незадоволителното икономическо
развитие на община Две могили и равнището на живот на нейните жители.

11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и
национално значение, предвидени за реализация на територията на
общината
През плановия период 2021 – 2027 г. се очаква стартиране на строителството на
автомагистралата „Русе – Велико Търново“.
Строителството на АМ „Русе - Велико Търново” се разглежда като стратегически
проект, под чието въздействие се очаква да се ускори процесът на икономическо и социално
сближаване на регионално и международно ниво. Строителството на автомагистралата ще
окаже влияние върху регионалната икономика на района, с благоприятно въздействие върху
бизнеса и създаването на нови работни места, както през плановия период 2021 – 2027 г, така
и след това. Трасето на АМ „Русе - Велико Търново” е част от Европейската пътна мрежа.
Изграждането на нова автомагистрала по направлението „Русе - Велико Търново“ ще
облекчи изключително товаропотока и ще доведе до рязко намаляване на пътно
транспортните произшествия по съществуващия път I-5.
Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е планирана като част от Паневропейски
транспортен коридор № 9, свързващ Европа с Истанбул и Близкия Изток, а оттам и с Африка,
и Европейски път Е85. Ще минава покрай гр. Горна Оряховица, гр. Полски Тръмбеш, гр.
Бяла, гр. Две могили.
Първоначалните планове са по трасето да се строи скоростен път, но през февруари
2015 г. е решено да бъде проектирана автомагистрала. Основните технически параметри на
пътя са: проектна скорост 120 км/час; пътен габарит А-27 и товароносимост на пътната
настилка 11,5 т/ос. Планираната дължина на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е
около 133 км.
Обектът присъства в Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г., която беше
одобрена от Министерския съвет през 2017 г. Русе - Велико Търново се счита за обект с
национално значение от 2011 г., когато Министерският съвет обявява републикански път І-5
за такъв.
Началото на автомагистралата е предвидено да започва на 3 км източно от
съществуващия Дунав мост при гр. Русе, а краят й да бъде след град Дебелец. Oбeĸтът e
paздeлeн нa тpи yчacтъĸa, зa дa ce ycĸopи нeгoвaтa peaлизaция:
- „Pyce – Бялa“– c дължинa oĸoлo 40 ĸм;
- „Oбxoд нa гp. Бялa“ c дължинa 36 ĸм;
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- „Бялa — Beлиĸo Tъpнoвo, пpecичaнe нa път І-5 Beлиĸo Tъpнoвo - Гaбpoвo c дължинa
57 ĸм.
Общата индикативна стойност на проекта е около 1,18 млрд. лв.
Peaлизaциятa нa пpoeĸтa зa cтpoитeлcтвo нa aвтoмaгиcтpaлa „Pyce – Beлиĸo Tъpнoвo“
e eдин oт ocнoвнитe пpиopитeти, cвъpзaни c изгpaждaнeтo нa мoдepнa инфpacтpyĸтypa в
Ceвepнa Бългapия.
Една от възмoжнocтите зa ocигypявaнe нa финaнcиpaнe на проекта e пo Oпepaтивнa
пpoгpaмa „Tpaнcпopтнa cвъpзaнocт“ 2021 – 2027 г., ĸaтo cъщeвpeмeннo ce тъpcят и дpyги
aлтepнaтивни изтoчници, вĸлючитeлнo и дъpжaвнo финaнcиpaнe.
Накратко хронологията на този обект от национално значение е следната:
• През м март 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява обществена поръчка
за изработване на идеен проект на магистралата;
• През м. май 2015 г. са отворени офертите на 11 кандидати;
• През м. август 2015 г. са отворени и ценовите оферти и е избран изпълнител за
изработване на идеен проект;
• През м. октомври 2015 г. е подписан договор за „Изработване на идеен проект за АМ
„Русе – Велико Търново““ с избрания изпълнител;
• През м. февруари 2016 г. е подписан договор за „Изготвяне на Доклад за ОВОС“;
• През м. август 2016 г. е подписан договор за „Изработване на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план за обект: „Русе - Велико Търново“, участъци „Русе Бяла“ и „Обхода на гр. Бяла“;
• През м. април 2019 г. е открита обществена поръчка с предмет „Издирване на
археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект „Автомагистрала „Русе –
Велико Търново“
• През м. октомври 2019 г. е подписан договор за „Издирване на археологически обекти
по трасето на инфраструктурен проект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ с
„Национален археологически институт с музей при БАН“
• През 2020 г. пoдгoтoвĸaтa нa пpoeĸтa зa cтpoитeлcтвo нa aвтoмaгиcтpaлa „Pyce –
Beлиĸo Tъpнoвo“ e в нaпpeднaлa фaзa. Към настоящият момент на 100 % са готови идейният
проект, подробният устройствен план и ОВОС на трасето за участъка „Русе - Бяла“, а за
вторият участък от входа на гр. Бяла до гр. Велико Търново предстои изготвяне на идеен
проект.
За разработения идeeн пpoeĸт e зaвъpшeнa eĸoлoгичнaтa пpoцeдypa c пocтaнoвeнo и
влязлo в cилa Peшeниe пo OBOC, cчитaнo oт 15.07.2019 г. Πpoeĸтът e пpeдaдeн в AΠИ, ĸъдето
подлежи на разглеждане от Eĸcпepтeн тexниĸo-иĸoнoмичecĸи съвет. Зa yчacтъцитe „Pyce –
Бялa“ и „Oбxoд нa гp. Бялa“, oт ĸм 0+400 дo ĸм 76+200 нa тepитopиятa нa oблacт Pyce, в
Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ e внeceн пилoтeн eĸзeмпляp нa пoдpoбeн ycтpoйcтвeн плaн
– пapцeлapeн плaн oщe пpeз м. юли 2017 г. Πpoeĸтът нa ΠУΠ-ΠΠ e пpepaбoтeн
няĸoлĸoĸpaтнo въpxy aĸтyaлни извaдĸи oт ĸaдacтpaлнa ĸapтa и ĸaдacтpaлнитe peгиcтpи,
дeйcтвaщи зa зaceгнaтитe oт oбeĸтa зeмлищa, cлeд ĸoeтo cтapтиpa oбявявaнe нa пpoeĸтa пo
oбщинитe пo peдa нa чл. 128 oт Зaĸoнa зa ycтpoйcтвo нa тepитopиятa (ЗУT). Следва
cъглacyвaнe нa пpoeĸтa cъc зaинтepecoвaнитe дpyжecтвa и пpoцeдиpaнe пo peдa нa Зaĸoнa зa
oпaзвaнe нa зeмeдeлcĸитe зeми и Зaĸoнa зa гopитe ĸъм Mиниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo,
xpaнитe и гopитe. Cлeд пpиĸлючвaнe нa вcичĸи пpoцeдypи пpoeĸтът нa ΠУΠ-ΠΠ щe бъдe
внeceн зa oдoбpeниe oт Haциoнaлния eĸcпepтeн cъвeт пo ycтpoйcтвo нa тepитopиятa и
peгиoнaлнa пoлитиĸa ĸъм миниcтъpa нa peгиoнaлнoтo paзвитиe. Tъй ĸaтo oбeĸтът нe e
нaциoнaлeн, oтчyждитeлният aĸт щe бъдe пocтaнoвeн oт oблacтния yпpaвитeл нa oблacт Pyce
и вpъчeн индивидyaлнo нa вceĸи coбcтвeниĸ.
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C Haциoнaлния apxeoлoгичecĸи инcтитyт c мyзeй пpи БAH e cĸлючeн дoгoвop зa
издиpвaнe нa apxeoлoгичecĸи oбeĸти пo тpaceтo нa бъдeщaтa мaгиcтpaлa. Tepeннoтo
пpoyчвaнe cтapтиpa oт м. ноември 2019 г.
Подготвя се пpoцeдypa зa избop нa изпълнитeл зa изpaбoтвaнe нa „Oдит пo пътнa
бeзoпacнocт нa фaзa „Идeeн пpoeĸт“.
Подгoтвя се и oбщecтвeнa пopъчĸa зa възлaгaнe изpaбoтвaнeтo нa пpoeĸт нa ΠУΠ-ΠΠ
зa тepитopиятa нa oблacт Beлиĸo Tъpнoвo c идeeн пpoeĸт зa пътeн възeл пpи пpecичaнeтo c
AM „Xeмyc“.
Пpeз 2020 г. ще бъдaт oбявeни oбщecтвeни пopъчĸи зa пpoeĸтиpaнe и cтpoитeлcтвo и зa
cтpoитeлeн нaдзop нa oбeĸтa. Cлeд cĸлючвaнe нa дoгoвop c избpaнитe изпълнитeли щe
cтapтиpa и peaлнoтo cтpoитeлcтвo нa aвтoмaгиcтpaлaтa Pyce -Beлиĸo Tъpнoвo.
Основен принцип на Закона за пътищата в чл. 2, ал. 2 е, че пътната мрежа се развива
съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на
населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност,
опазването на околната среда и безопасността на движението. Инвестиционното
предложение е за изграждане на автомагистрала с габарит А27, която да бъде основна
транспортна връзка, свързваща предвидения втори мост над река Дунав между Република
Румъния и Република България при гр. Русе и гр. Велико Търново с прилежащите му главни
транспортни коридори - път I-4 (Е772) и бъдещ участък от АМ „Хемус“.
В тази връзка очакваното влияние на този голям инфраструктурен проект с регионално
и национално значение, върху социално-икономическото развитие на община Две могили
през плановия период е в следните насоки:
1. При „нулева” алтернатива съществуващия път I-5 и съществуващите
комуникационно-транспортни връзки ще продължават да бъдат все по-натоварени с
допълнителен трафик, ще се увеличат задръстванията, а оттам и вредните въздействия върху
околната среда. С изнасяне на движението извън населените места се очаква подобряване
параметрите на жилищната среда: повишаване чистотата на атмосферния въздух, намаляване
на емисиите на шум, намаляване предпоставките за инциденти с МПС и техните товари,
както на територията на община Две могили, така и на многобройните населени места, през
които в момента се осъществява движението на МПС по направлението гр. Русе – гр. Велико
Търново;
2. Развитие на съпътстващите дейности при строителството, като търговията и
доставката на материали, консумативи и суровини, както и ангажирането на местна
специализирана техника и предоставянето на сервизно - ремонтни услуги;
3. Създаване на потенциал за изграждане на „Логистично - индустриален парк Две
могили” на площ около 80 000 кв.м. Той може да бъде разположен в източната промишлена
зона на гр. Две могили, в близост до железопътна гара и до пристанище Русе. С изграждането
на магистралата „Логистично - индустриален парк Две могили” ще има стратегическо
положение, поради близостта му до важни транспортни направления и коридори (Дунав мост
и най-голямото речно пристанище Русе), и поради връзките с пазарите на Балканския
полуостров, Черноморския басейн, Източна и Централна Европа, Близкия и Далечния Изток.
Такъв парк може да предложи модерна складово-логистична база, открити и закрити площи
за товарене, разтоварване, складиране, съхранение на стоки за реекспорт, импорт и транзит,
оформяне на транспортни и митнически документи, представителство и консултации по
действащото законодателство;
4. Развитие на туризма в следните направления:
4.1. Културно-исторически туризъм;
Наличието на множество културно-исторически обекти в общината, като;
- „Могилите“ в гр. Две могили;
- Пещера „Орлова чука“;
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- „Широковско кале;
- Екопътека на монасите-исихасти в село Пепелина;
- Селищна могила до село Бъзовец;
- Крепост „Кале Кайнарджа“ с. Баниска,
биха довели до увеличение на туристическия поток, както и до популяризиране на
региона, като част от атрактивните туристически дестинации.
4.2. Приключенски и екотуризъм;
Приключенският туризъм е един от най-бързо развиващите се сектори в туристическата
индустрия, който привлича платежоспособни потребители, подкрепя местните икономики и
насърчава прилагането на устойчиви практики. Включва дейности като кану, рафтинг,
приключенско, планинско и шосейно колоездене, езда, някои видове off - road , програми за
оцеляване, катерене с планински водач, планински преходи. Община Две могили разполага
със значителни ресурси за приключенски туризъм, въпреки че като цяло приключенският
туризъм в България все още е слабо забележим, както като обем, така и като икономически
измерения и липсва като акцент в националната туристическа оферта. Тази ниша в туризма
очаква разгръщане на големия си потенциал
4.3. Винен и кулинарен туризъм;
Град Две могили е част от дестинация „Мизия“ на винено-кулинарния туризъм в
България (подробна информация може да се открие на сайта на Министерство на туризма).
В региона на община Две могили са на почит червените сортове, начело с Каберне Совиньон.
Отглеждат се също Сира, Гъмза, Мерло и Арония. Наличието на множество пещерни
образувания по поречието на р. Черни лом и функционирането на „Винарска изба – Две
могили“ и „Арониада - Агро“ е добра предпоставка за изграждането на Музей на виното,
какъвто няма на територията на цялата област Русе. В съседните общини има и много
винарни, които могат да бъдат включени в дегустационни турове, както и организиране на
нощувки край лозята.
4.4. Религиозен и поклоннически туризъм;
В България се откриват множество антични, средновековни и възрожденски църкви и
манастири. Тяхното историческо и културно богатство, както и местоположението им сред
красиви природни местности, ги превръща в дестинации с висок потенциал за религиозен и
поклоннически туризъм. В Русенска епархия действащите манастири са четири, като един от
тях е на територията на община Две могили и това е манастира „Света марина“ до с. Каран
Върбовка. Друг потенциал, с който разполага манастира, и който касае религиозния туризъм
е аязмото, за което се вярва, че пиенето на водите му и измиването с тази вода води до
изцеление на проблемите на нуждаещите се..
Всички тези направления в туризма са пространствени „адреси” с все още неразвит
потенциал за алтернативни форми на устойчив туризъм и рекреация.
5. Повишаване на степента на изграденост на транспортната инфраструктура и
качеството на предоставяните от нея услуги имат определящо значение за пространствената
организация на територията и функционирането на системата от населени места в общината,
респективно социално-икономическото развитие и сътрудничество между районите и
съставните им области.
6. Подобряване на транзитните потоци. Северният централен район, в който попада и
община Две могили, има най-висока обща гъстота на пътната мрежа, дължаща се на добре
развита регионална мрежа (с най-висока гъстота), но все още е без автомагистрали.
Транзитните потоци се пренасят само от първокласните пътища и често се налага
регионалната пътна мрежа да поема и техните функции.
7. Подобряване на структурата на заетостта;
8. Позитивно развитие по отношение на наличния човешки капитал;
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9. Повишаване на инвеститорския интерес от страна на български и чуждестранни
инвеститори;
10. Ускоряване на социално-икономическия растеж и елиминиране на острите
регионални различия;
8. Подобряване условията за реализация на готовата продукция, благодарение на
подобрената инфраструктура и изграждане на нови търговски връзки;
На очакваното влияние на проекта в посочените направления следва да се гледа като на
възможности за общината да подобри своето социално-икономическо положение през
следващите години. Това обаче са само потенциални възможности, които, за да се реализират
на практика, е необходимо да се осъществява стратегическо и оперативно планиране в тези
направления, да се формулират съответни цели и мерки в ПИРО, както при неговото
разработване, така и при следващи актуализации на този план.

12. SWOT-анализ
За целите на стратегическата част на ПИРО, SWOT-анализът е разработен по основни
сектори на социо-икономическата система на общината – стопански сектор, човешки
ресурси, инфраструктурно развитие и опазване на околната среда.
Такава детайлизация на SWOT-анализа ще позволи по-реалистичното формулиране на
визията и приоритетите на ПИРО, както и голямата конкретизация на отделните дейности и
мерки в него.
Наличието на едни и същи силни страни в SWOT – анализа на различните стопански
сектори ще е индикатор за това, че общината през новия планов период трябва да се стреми
да се възползва максимално от тези силни страни, за постигане на т.нар. мултипликационен
ефект, който е в основата на интегрирания подход в регионалното и пространствено
планиране. Това означава още, че общината приоритетно трябва да насочва ограничените си
ресурси именно в посока засилване на силните страни, както и към преодоляване на слабите
страни, разкрити чрез секторните SWOT – анализи, особено ако е открита повторяемост на
тези слаби страни в тях. Известно е правилото на SWOT- матрицата, че силни страни,
съчетани с благоприятни възможности, са предпоставка за постигането на по-голям ефект от
планираните дейности; силни страни, в съчетание със заплахи от околната среда, са в
състояние в голяма степен да намалят, да компенсират неблагоприятните последствия. И
обратното: Слаби страни, съчетани с благоприятни възможности в средата, значително ще
намалят очаквания ефект от предприеманите мерки. Най-лошата ситуация обаче би била, ако
се съчетаят слаби страни със заплахи от средата. Тогава се получават и най-големите загуби,
т.нар. мултипликационни „дефекти“.
SWOT – анализ на стопански сектор
Силни страни

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Благоприятно географско положение

4.1

2. Добри природо-климатични условия за развитие на земеделие

4.6

3 Екологично чиста природа.

4.9
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4. Обновена техническа база в земеделието.
5.Наличие на производствен опит и традиции в селското стопанство.
6.Наличие на специализирано земеделско училище на територията
7.Голям относителен дял на обработваемата земя, нисък дял на ерозиралите
земи.
8.Добра транспортна достъпност – през територията на общината
преминава транспортен коридор № 91 а в близка перспектива –
автомагистрала Русе – В.Търново.
9.Развита транспортна инфраструктура (жп гара, автомобилен транспорт и
комуникации).
10.Наличие на природни забележителности и исторически и архитектурни
паметници, които правят общината атрактивна за различни форми на
туризъм
11. Добри условия за инвестиции-наличие на свободни и евтини терени за
строителство, трудови ресурси, изградена инфраструктура и
комуникации).
12.Добри транспортни връзки между населените места.

Слаби страни

1. Голям брой маломерни имоти и разпокъсана собственост
2. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите
лица
3. Монокултурно растениевъдство
4. Влошени демографски показатели
4. Липса на преработващи предприятия
6. Липса на иновации в земеделието
7. Дребен размер на животновъдните ферми
8. Разрушени хидромелиоративни мрежи и съоръжения
9. Ниска производителност на труда
10. Дефицит на предприемаческа култура, знания и умения
11. Ниски доходи на голяма част от населението
12. Липса на крупни инвеститори/работодатели
13. Липса на активна политика за привличане на инвеститори в местната
икономика
14. Обезлюдяване на малките населени места

Възможности

1. Подобряване на условията за кредитиране в икономиката
2.
Промените
на
ОС
политика
на
ЕС,
насърчаващи
зеленчукопроизводството и трайните насаждения
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4.0
4.5
4.7
4.3
4.6
4.5
4.7

4.0
4.6
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.0
4.3
4.1
4.8
4.6
4.0
4.3
4.0
4.2
4.4
4.6
4.5
3.8
4.9
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

3.5
4.1
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3. Възстановяване на традициите в лозарството, овощарството и
зеленчукопроизводството
4. Възстановяване и развитие на модерно поливно земеделие
5. Развитие на алтернативно/биологично земеделие
6. Развитие на културно-исторически, рекреационен и еко туризъм
7. Привличане на външни инвестиции на базата на доброто
геостратегическо положение и близки пазари
8. Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на
проблемите, свързани с модернизация на производството и повишаване
конкурентоспособността на местната икономика
9. Провеждане на насърчителна държавна политика по отношение на МСП
и земеделието
10. Изграждане на интермодален терминал в Русе и развитие на найголямото пътническо речно пристанище в страната
11. Макроикономическа стабилност, устойчиви стойности на валутен курс
и сравнително ниска инфлация
12. Привличане на съфинансиране от външни източници за решаване на
проблеми на територията чрез развитие на формите на публично-частно
партньорство

4.3
3.7
3.1
4.8
4.2
4.6
4.3
4.1
3.8
3.6
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

Заплахи

1. Риск от природни бедствия и лоши климатични условия
2. Интензивни деструктивни промени в демографската ситуация на
територията
3. Силна външна конкуренция и фалиране на дребните селскостопански
производители
4. Затруднен достъп до финансов ресурс и неадекватна държавна политика
в областта на земеделието
5. Липса на достатъчно инвестиции от страна на производителите
6. Слабата и недостатъчно активна намеса на държавата за подпомагане на
селското стопанство
7. По-висока субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни, извън
ЕС
8. Засилване на конкуренцията от страна на европейски стоки и услуги
9. Непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство
на животновъдна продукция

3.5
4.8
4.0
3.9
3.9
4.3
4.2
4.1
4.3

От SWOT- анализа на стопанския сектор е видно, че Община Две могили не разполага
с голям набор от уникални, безспорни и силно въздействащи предимства (силни страни), на
които безусловно да разчита. Това е така, защото такива силни страни са характерни за
голяма част от съседните общини. Това предполага, координирани и непрестанни усилия на
местно ниво, с които тези характеристики да се подсилват и мултиплицират, както и
интензифициране на връзките на общината със съседните й територии, извън нейните
административни граници, с потенциал да влияят върху развитието на населените места и
териториите в рамките на общината..
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На практика, водещите силни страни са тези, свързани с развитието на земеделието и
туризма. Това ще са и лостовете, които трябва максимално да се използват в плановия период
2021-2027 г.
Най-съществените слаби страни, за отстраняването на които трябва да се работи много
методично, са : «Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите
лица», «Липса на крупни инвеститори/работодатели», «Обезлюдяване на малките населени
места» , „Ниски доходи на населението“, „Влошена демографска характеристика“ и др.
Идентифицираните възможности са вече добре познати и общината и местните
заинтересовани страни са демонстрирали, че при определени условия биха могли да се
възползват на наличието им, напр. «Диверсификация на селското стопанство», «Развитие на
културно-исторически, рекреационен и еко туризъм», «Използване на финансовите
инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с модернизация на производството
и повишаване конкурентоспособността на местната икономика» и др.
Заплахите визират преди всичко сериозни макроикономически негативни събития, от
които общината може да се предпази само в партньорство на регионално или национално
ниво. Особено сериозна е заплахата от: продължаваща «по-висока субсидирана подкрепа за
земеделие в съседни страни, извън ЕС», «природни бедствия и лоши климатични условия» и
«непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство на животновъдна
продукция».
SWOT- анализ на сектор човешки ресурси
Силни страни

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Добре функционираща образователна система
2. Наличие на свободна и евтина работна ръка
3. Наличие на междуетнически диалог

Слаби страни

1. Намаляване на броя на заетите лица
2. Увеличаване на дела на безработните и зависимите от социална подкрепа
3. Тенденция за формиране на устойчива структурна безработица в
общината
4. Ниско образователно равнище на населението и отсъствие на
квалифицирани човешки ресурси (нисък дял на придобилите висше и
средно образование спрямо средните стойности за областта и по-висок дял
на лицата с основно и начално образование)
5. Трайно негативни демографски тенденции
6. Ниско развита община по показател индекс на човешко развитие
7.Недостатъчно въвличане на обществеността при решаването на въпроси
от общинско значение
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4.2
4.0
4.0
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.2
3.9
4.3

4.6
4.6
4.4
3.8
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Възможности

1. Достъп до европейско финансиране на проекти и програми за развитие
на човешките ресурси
2. Бурно развитие на информационно-комуникационните технологии
3. Развитие на системите за дистанционно обучение
4. Подобряване на образователното равнище на малцинствата и социалнослабите
5. Интензивно развитие на местния административен капацитет и
потенциал
6. Участие в програми за обучение на работното място, програми за
професионално обучение
7. Оптимизиране на образователната система спрямо потребностите на
пазара на труда

Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.1
4.5
3.5
3.4
4.0
3.8
4.5
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

Заплахи

1.Задълбочаване на демографските проблеми
2.Нарастващо отчуждаване между публичните институции и гражданите,
политическа апатия и неразвито гражданско съзнание
3.Влошаване на образователната и професионална структура на заетите по
отношение на новите технологии
4.Обедняване и маргинализиране на малцинствените групи

4.9
4.7
4.6
4.5

От направения SWOT анализ на човешките ресурси могат да се направят следните
изводи:
• Силните страни с подобаваща тежест и устойчивост са малко;
• Известна стабилност в тази сфера осигурява преди всичко „Добре функционираща
образователна система“
Слабите страни са преобладаващи и изключително сериозни. Сред тях с най-голяма
тежест се очертават: „Трайно негативни демографски тенденции“, „Тенденция за формиране
на устойчива структурна безработица в общината“ и „Ниско образователно равнище на
населението и отсъствие на квалифицирани човешки ресурси“.
Възможностите са сериозен потенциал за растеж ако бъдат използвани: „Бурно
развитие на ИКТ“ и „Оптимизиране на образователната система спрямо потребностите на
пазара на труда“.
И двете идентифицирани заплахи са много сериозни и минимизирането на
последствията трябва да бъдат резултат на мащабна и резултатно ориентирана политика в
редица сфери на общественото развитие.
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SWOT- анализ на сектор
развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

Силни страни
1. Развита транспортна инфраструктура
2. Балансирана (компактна) селищна мрежа
3. Добра транспортна свързаност между общинския център и съставните
села
4. Осигуреност с питейна вода на населението.
5. Добро състояние на атмосферния въздух, почвите и повърхностните води
6. Съхранена разнообразна природа (Лесопарк “Аязмото, Природен Парк
"Русенски Лом"), защитена територия «Орлова чука»
Слаби страни

1. Липса на канализация в населените места и на пречиствателна станция за
отпадни води
2. Амортизирана урбанизирана среда (занемарено благоустройство,
незавършено строителство на обекти особено в малките населени места)
3. Незадоволително състояние на третокласната и четвъртокласната пътна
мрежа
4. Амортизирани хидромелиоративни съоръжения
5. Незадоволително състояние на инфраструктурата на здравеопазването
Възможности

1. Изградено регионално сметище
2. Подобряване осигуреността на общинска администрация с устройствени
схеми и стратегически планови документи
3. Въвеждане на съвременни технологии, позволяващи реализацията на
мерки за енергийна ефективност
4. Рационално използване на ресурса от минерална вода в с. Каран
Върбовка
5. Подобряване на техническата инфраструктура
6. Изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново
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Оценка(5 –
много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.4
4.1
4.3
4.4
4.7
4.5
Оценка(5 –
много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

3.7
3.7
4.1
3.7
4.2
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)
4.6
3.7
3.8
3.7
4.1
4.2
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7. Повишаване на инвестиционната активност за използване на
алтернативни енергоизточници – слънчева енергия, вода, както и природен
газ
Заплахи

4.3
Оценка(5 –
много
важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Промяна в националната политика за финансиране на инфраструктурата,
която да лиши общината до достъп до финансов ресурс
2. Забавяне на процеса на децентрализация на управлението в страната
3. Намаляване на субсидиите и целевите трансфери от централния бюджет
за общината
4. Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо
наследство, благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса
на достатъчно ресурси за поддържането им.

3.1
3.4
4.1
4.5

От направения SWOT анализ в областта на инфраструктурата и околната среда се
оформят следните изводи:
Качеството на отделните елементи на инфраструктурата е задоволително, но все още
далеч от съвременните показатели. Високо са оценени като силни страни осигуреността на
населението с питейна вода, както и доброто състояние на важни екологични компоненти на
жизнената среда: състояние на атмосферния въздух, почвите и повърхностните води.
В същото време състоянието на третокласната и четвъртокласна пътна мрежа е лошо и
значителни участъци от нея се нуждаят от рехабилитация. Наличната енергийна
инфраструктура също се нуждае от реконструкция. Водопреносната система в голямата си
част е амортизирана и е причина за загуби на питейна вода и за влошаване на нейното
качество. Канализационна система не е изградена. Налице са проблеми с
нерегламентираните сметища, опазване на чистотата в населените места, благоустрояването
и озеленяването им.
По отношение на възможностите се очертава известен скептицизъм, като това преди
всичко се дължи на сериозния финансов и времеви ресурс, който е необходим за съществена
промяна в състоянието на жизнената среда. Във връзка с това с най-висока тежест от
заплахите е оценена и опасността от намаляване на субсидиите и целевите трансфери от
централния бюджет за общината.

13. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално
ниво от Националния център за териториално развитие
Хоризонталният социално-икономически анализ на районите на национално ниво от
Националния център за териториално развитие е изготвен за нуждите на:
а)Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със
средства от ЕСИФ;
б) Националната стратегия за регионално развитие на Република България;
в) Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;
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г) Националната концепция за пространствено развитие;
д) Регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след
2020 г.
Основната цел на анализа е насочена към подобряване на интеграцията между
секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и
обвързването им с националното пространство. Социално-икономическият анализ на
районите поставя основите на секторните анализи по отношение на общите параметри на
развитие, но не може да ги замени.
Извършеният анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на община Две могили във връзка с подготовката на
Плана за интегрирано развитие на общината през плановия период 2021 – 2027 г., показва
силни взаимовръзки с проведения през 2019 г. хоризонтален социално-икономически анализ
на районите на национално ниво от Националния център за териториално развитие.
Тези взаимовръзки могат да се открият по отношение на:
1. Тематичния обхват на хоризонталния социално-икономически анализ на районите
на национално ниво и тематичния обхват на анализа на икономическото, социалното и
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Две могили.
Тематичният обхват на хоризонталния социално-икономически анализ покрива
основни тематични направления на ПИРО: икономическо развитие; демографски анализ;
инфраструктурно развитие; развитие на социалната сфера и човешките ресурси
(образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица, пазар на труда);
инвестиции; култура и културно наследство; екологично състояние и рискове,
административен капацитет;
2. Методологията и методиката на извършване на социално-икономически анализ на
районите на национално ниво и анализа на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Две могили;
3. Основните източници на достоверна информация и данни за разработване на двата
анализа;
4. Времевия обхват на анализите;
5. Резултатите и изводите от извършения социално-икономически анализ на районите
на национално ниво и анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на община Две могили.
Налице е единство или сходство в основните изводи от двата анализа:
1. Демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Демографската
ситуация в страната и в общината се характеризира с продължаващо намаляване и
застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на
общата смъртност, отрицателен естествен и механичен прираст. Влошен е общият
коефициент на възрастова зависимост. Неблагоприятни са тенденциите в структурата на
населението, като това в трудоспособна възраст (между 15 и 64-годишна възраст) намалява
значително, а абсолютният и относителен дял на населението на възраст над 65 години
нараства. Поради намаляване на раждаемостта в абсолютни стойности намалява населението
до 14 годишна възраст, което води до намаляване на броя на учениците и налага закриването
на отделни учебни заведения. Наложителна е реорганизация на системата за предучилищно
и училищно образование, като се осигури равен достъп до образование за всички и се
предотврати отпадането на децата от училище. Основен фактор за дела на отпадналите
ученици както в страната, така и в общината е наличието на големи ромски общности в
съответната територия;
2. Неравномерното разпределение на населението по области в страната и по населени
места в община Две могили ще продължи. Ако не се вземат спешни мерки за осигуряване на
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заетост и подобряване на условията на живот, ще се ускорят процесите на обезлюдяване на
малките населени места;
3. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение. Налице е
нарастване на коефициента на икономическа активност и на коефициента на заетост както
за страната като цяло, така и за община Две могили. Коефициентът на безработица
намалява. Влошаването на възрастовата структура на населението обаче рефлектира върху
размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на
динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и
професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето
през целия живот Сравнително ниски са стойностите на показателя население на възраст
25-64 години с висше образование, като за община Две могили те са по-ниски както спрямо
този показател за страната, така и за Северен централен район като цяло;
4. Степента на регионално развитие зависи изключително от развитието на градовете.
В конкретния случай определящо за развитието на община Две могили е развитието на
общинския център. Две могили обаче е слабоурбанизирана община и попада в групата
общини, които според Закона за регионалното развитие са обект на целенасочена подкрепа.
В тези райони общините и населените места се обезлюдяват с по-бързи темпове,
задълбочават се негативните демографски тенденции, затруднява се функционирането на
пазара на труда, на системите на здравеопазването, образованието и социалните услуги.
Населението в тези райони с неговите демографски характеристики е по-уязвимо и позастрашено от бедност и от по-голям риск от социално изключване;
5. Здравеопазването трудно преодолява системните си слабости. Сериозен проблем в
здравеопазването е отдалечеността на отделни малки населени места от мястото на
предлагане на медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и
неотложна). Повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които
се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги, е сериозно предизвикателство;
6. Социалната система покрива широк спектър от услуги, предоставени в общността и
в специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и ориентирани към
пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка до домашната;
7. Инвестициите в спортна инфраструктура са инвестиции в здравето на нацията;
8. Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на
културата като фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на устойчиво
развитие непрекъснато нараства. Читалищата, като призната обществена културна
институция, имат специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните културни
ценности;
9. Културното наследство е основен извор на национална идентичност. Характерно за
културата в районите на България и в община Две могили е нейното многообразие,
проявяващо се в недвижимите и движимите културни ценности, в „нематериалното културно
наследство”. Сравнително малко са реализираните проекти за реставрация, адаптация и
социализация на археологическите и природни забележителности;
10. Техническата инфраструктура е структуроопределяща за териториалното развитие.
Доизграждането на автомагистралите ще осигури по-рационална пространствена
организация на транспортната мрежа, а за община Две могили от голямо значение за
ускоряване на социално-икономическото развитие ще има изграждането на автомагистралата
Русе – Велико Търново. Въпреки съществените усилия за подобряване на енергийните
характеристики на сградите - частни и публични, все още разхищението на енергия в
сградния фонд в страната и в общината е много голямо. В програмите за енергийна
ефективност е необходимо да се залагат мерки не само за подобряване на енергийните
характеристики на сградите, но и за подобряване на ефективността на сградните инсталации.
Сериозен проблем за страната и за общината е високото ниво на загуби на вода, което
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показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се
преди всичко на амортизацията на водопреносната мрежа. Процесът на отвеждане и
пречистване на отпадъчните води изостава;
11. Широколентовият достъп до интернет е един от основните инструменти за
подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението и за
преодоляване на териториалните дисбаланси в страната и в общината. Разпространението на
широколентовия достъп позволява и прави лесно достъпни икономическите и социалните
ползи от информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързани и с
преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на по-отдалечените населени
места;
12. Компонентите на околната среда са в относително добро състояние;
13. Територията на страната и на общината се отличават с голямо биоразнообразие,
защитени зони и защитени територии;
14. Климатичните промени и природните бедствия заплашват да се превърнат в реална
пречка пред икономическото и социално развитие на регионите и на общината;
15. Предимства и неусвоен потенциал съществуват в почти всички сектори на
социално-икономическия живот на страната и на община Две могили, и др.
Наличието на тези взаимовръзки показва общия характер и важността на разкритите
проблеми както на регионално, така и на общинско равнище. планиране. Това потвърждава
необходимостта от единен подход и съгласуване на стратегическите планови документи на
всички равнища – национално, регионално и местно, за тяхното най-ефективно разрешаване
през плановия период 2021 – 2027 г.

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА
ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
ВИЗИЯ:
Да превърнем Община Две могили от изостанал селски район в развиващ се район с добри
икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална среда
за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор.
чрез: интегрирано развитие на местната икономика, на
техническата и на социалната инфраструктура;
опазване на
околната среда; създаване на условия за пълноценна реализация на
човешкия фактор и осмисляне живота на всички жители и особено
на младите хора; ефективна местна администрация и финансов
мениджмънт.
Стратегически цели:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентноспособна местна икономика;
Стратегическа цел II: Изграждане на 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.
На посочените стратегически цели съответстват следните основни приоритети на
ПИРО, насочени към потенциала за развитие на община Две могили:
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Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината и постигане на
конкурентоспособност, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на
хората
Приоритет 2. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на
икономическите и социалните процеси в населените места на общината;
Приоритет 3. Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на
жизнената среда;
Приоритет 4. Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов
мениджмънт в община Две могили
В съответствие с използването на интегрирания подход за планиране на регионалното
и пространственото развитие, стратегическите цели и приоритетите в ПИРО са съгласувани
и предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното
развитие на общината, залегнали в Общия устройствен план за развитие на територията.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили е разработен като част от
общата система от стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и
в рамките на националната политика за регионално развитие и е в унисон с предвижданията
на Националната концепция за пространствено развитие и другите секторни политики в
страната.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и приоритетите
на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите
нива, като са обвързани с постигането на конкретни резултати за територията на община Две
могили. Те отразяват местните потенциали за развитие и са съсредоточени върху решаването
на конкретните проблеми на общината. Приоритетите, дефинирани в ПИРО, логически
произтичат от аналитичната част на документа, като са фокусирани върху конкурентните
предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел
и представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата
стратегическата цел.
Основните приоритети на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за
периода 2021– 2027 г. се декомпозират на конкретни мерки и дейности за тяхното
постигане.8
Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината и постигане на
конкурентоспособност, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на
живот на хората
Конкретните мерки/дейности по първи основен приоритет са следните:
Мярка
1.1. Привеждане на плановия процес и на стратегическите
планови документи на общината в съответствие с
приоритетите на ЕС, на страната и на СЦРП
1.2. Поддържане на регулационните планове, кадастралните и
специализираните карти за устройствено планиране на
територията на община Две могили

Дейност

Мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1 дейност. Различни дейности се
посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от 1 дейност
8
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1.3. Изработване на общ и подробни устройствени планове с
оглед преодоляване липсата на съгласуваност между
устройственото и стратегическото планиране на територията
1.4.Поетапно изработване на многослойна географскоинформационна система (ГИС модел), като инструмент за
пространствен анализ
1.5.Провеждане на политика за привличане на нови
инвестиции за развитие на икономиката на общината
1.6.Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на нови
работни места
1.7. Провеждане на регулярни срещи на ръководството на
общината с представители на бизнеса при изготвяне на
инвестиционните програми
1.8.Подобряване на публично – частното партньорство във
всички сфери на социално-икономическия живот
1.9. Изготвяне и разпространение на информационни
материали, ориентирани към потенциални инвеститори,
промотиращи общината и възможностите за инвестиции
1.10. Разработване на Инвестиционен профил на община Две
могили и представянето му на Интернет-сайта на общината
1.11. Изграждане на логистичен парк в индустриална зона
„Изток“ с оглед строителството на автомагистрала Русе –
Велико Търново
1.12.Подпомагане на животновъдството чрез доразвиване на
обособената зона за отглеждане на животни в община Две
могили
1.13. Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за насърчаване създаването на специализирани
ферми за говедовъдство и овцевъдство
1.14.Подкрепа на фермерите за увеличаване площите на
трайните насаждения
1.15. Подкрепа на фермерите за разширяване на площите за
оранжерийно и полско зеленчукопроизводство
1.16. Осигуряване на терени за постоянни и временни
пчелини на пчеларите
1.17.Подкрепа на фермерите за увеличаване на площите на
зърнените култури с по-високи от средните за областта
добиви, в резултат на прилагане на модерни земеделски
практики
1.18. Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за
стимулиране на биологичното земеделие
1.19. Съдействие на фермерите за разширяване на площите,
предназначени за развитие на биологично земеделие
1.20. Осигуряване на необходимите площи в общинския пазар
за реализация на земеделската продукция
1.21.Подкрепа на фермерите в общината за организиране на
обучения относно европейските изисквания и стандарти в
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животновъдството и условията за реализация на
животновъдната продукция на пазарите на Общността
1.22.Организиране, съвместно с Областна дирекция по
безопасност на храните - Русе на информационна кампания за
въвеждане и сертифициране по НАССР на кравефермите в
общината
1.23.Идентифициране на подходящи общински сгради и
терени за стопанска дейност с възможности за продаване,
отстъпване на право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване
1.24.Институционална и логистична подкрепа за разширяване
на съществуващи и разкриване на нови производства
1.25.Разработване на дългосрочна общинска стратегия за
устойчиво развитие на туризма
1.26.Изграждане и функциониране на туристически
информационен център
1.27.Разработване на годишни програми за развитие на
туризма
1.28. Създаване на нови туристически продукти
1.29.Подобряване условията за развитие на туристически
комплекс „Орлова чука”
1.30. Създаване на предпоставки, съвместно с Църковно
настоятелство, за развитие на района на манастир „Св.
Марина” - с. Каран Върбовка като част от маршрут за
религиозен туризъм
1.31. Разширяване легловата база на туризма в общината
1.32.Разработване на проекти по Оперативни програми на ЕС
с туристическа насоченост, в.т.ч. и на съвместни проекти по
въпросите на туризма с други общини
1.33.Рекламиране на туристическите продукти на общината на
туристически борси и изложения
1.34.Взаимодействие и членство на общината в туристически
организации и сдружения за управление на туристическия
район
1.35. Атрактивно експониране на археологическите находки
от територията на общината
1.36.Издаване на категорийна символика – Удостоверение и
табела на категоризирани туристически обекти
1.37. Разработване на рекламни материали за туристическите
обекти в общината
1.38. Обособяване в с. Баниска на зона за прилагане на
интегриран подход
Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на
общината
Конкретните мерки и дейности по втори основен приоритет са следните:
Мярка
Дейност
110

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

2.1.Изграждане и подмяна на водопроводи в
населените места
2.2. Изграждане на канализация и пречиствателна 2.2.1. Изграждане на водопровод
станция за отпадни води в гр. Две могили
и канализация в гр. Две могили
2.2.2.Изграждане на
пречиствателна станция за
отпадни води в гр. Две могили
2.3.Продължаване на рехабилитацията на
общинска пътна мрежа (път TGV 1137, границата
община Попово – община Две могили,
неремонтиран участък)
2.4. Подобряване състоянието на общинската
пътна мрежа (път 1082 RSE – разклон Чилнов Бъзовец до разклон с. Баниска – гр. Борово)
2.5. Основен ремонт и реконструция на път RSE
3084 (от път Две могили - Иваново до пещера
„Орлова чука”)
2.6. Поетапна рехабилитация на улични мрежи и
тротоари в населените места със съпътстваща
подмяна на водопроводната мрежа по тях,
съгласно годишните инвестиционни програми
2.7. Обособяване на места за паркиране встрани
от главни улици
2.8. Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен
дунавски полк“ – гр. Две могили
2.9.Текущ ремонт на ул. Плиска с. Острица
2.10. Текущ ремонт на улична мрежа в с. Чилнов
2.11. Изграждане на съоръжения, укрепване и
облицовка на корито на дере, минаващо през с.
Широково, община Две могили
2.12. Ремонт и укрепване на крила на пътен мост
по път RSE 2081 при с. Помен, община Две
могили
2.13. Изграждане и поддържане на
инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местните
пътища до туристически обекти
2.14.Ремонт на основно училище в с. Баниска
2.15. Ремонт на читалища в общината
2.16.Ремонт и модернизация на общински сгради
– здравни участъци
2.17. Поддръжка на двора и ремонт на оградата на
базата на ул. „Цар Симеон“ в гр. Две могили
2.18.Текущ ремонт и поддръжка на сградата на
общината
2.19. Текущ ремонт в Центъра за настаняване от
семеен тип
2.20. Текущ ремонт на Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания
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2.21. Ремонт на Земеделски център
2.22. Ремонт на Автогара във връзка с Наредба №
33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България

2.23. Ремонт на тоалетни „Общински пазар“ – II
етап
2.24. Ремонт на лятно кино – II етап
2.25. Ремонт и реконструкция на сгради в градски
стадион
2.26. Подобряване на инфраструктурата в градски
гробищен парк
2.27.Модернизация на отоплителните системи в
кметствата
2.28.Изграждане на улично осветление, където
липсва такова, в населените места на общината
2.29.Надграждане на системата за
видеонаблюдение на територията на общината и
осигуряване свързаността й с РУ на МВР – гр.
Две могили
2.30.Създаване на общинско предприятие за
комунално – битово обслужване и поддържане на
обществените територии
2.31. Доразвиване инфраструктурата на
индустриална зона „Запад”
2.32. Доразвиване инфраструктурата на
индустриална зона „Изток”
2.33. Периодична подмяна на уличното
осветление с енергоспестяващи осветителни тела
2.34.Приемане на годишни програми за
ограничаване на рисковете от бедствия и аварии
2.35.Разработване на дългосрочна енергийна
програма на община Две могили за период 2021–
2027 г.
2.36. Изпълнение на проекти по енергийна
ефективност

2.37.Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ,
ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили
2.38.Реконструкция на общинска сграда
Младежки дом в груб строеж, предназначено за
административен център
2.39.Рекултивация на съществуващото общинско
депо за битови отпадъци
2.40.Ландшафтно оформяне и стабилизиране на
нарушен терен – част от поземлен имот с
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саниране на обществени сгради
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системи
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идентификатор 20184.47.216 в землището на гр.
Две могили
2.41.Изграждане на възобновяеми източници на
електрическа енергия в района на гр. Две могили,
с. Острица и с. Кацелово
2.42. Цялостен ремонт на Детска градина в УПИ
V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, общ. Две
могили
2.43.Ремонт и рехабилитация на улица «Иван
Вазов» в с. Помен“
2.44.Ремонт и рехабилитация на ул. "Христо
Ботев" в гр. Две могили
2.45.Ремонт и рехабилитация на ул. „Назъм
Хикмет“ в гр. Две могили
2.46.Ремонт и рехабилитация на ул. „Кирил и
Методий“ в гр. Две могили
2.47.Ремонт и рехабилитация на ул. „Пловдив“ в
гр. Две могили
2.48.Ремонт и рехабилитация на ул. „Вит“ в гр.
Две могили
2.49.Ремонт и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“
в гр. Две могили
2.50.Ремонт и рехабилитация на ул. „Н. Й.
Вапцаров“ в гр. Две могили

Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси
и подобряване на жизнената среда
Конкретните мерки и дейности по трети основен приоритет са следните:
3.1.Участие на общината в програми,
3.1.1.Осигуряване на обучение за
насочени към осигуряване на заетост на
продължително безработни лица в
продължително безработни лица
общината
3.1.2.Осигуряване на работни места за
временна заетост на участниците в
обученията
3.2.Осигуряване на облекчен достъп до
3.2.1.Създаване
на
условия
за
медицински услуги на всички жители на профилактични прегледи по населени
общината
места с изнесени центрове
3.2.2.
Изготвяне
на
график
за
осъществяване
на
профилактични
прегледи с превантивна цел по селата от
общината, съгласувано с МБАЛ – гр.
Бяла
3.2.3.Осигуряване
на
медицински
специалисти в здравните кабинети и в
детските градини и училища
3.2.4.Поддръжка на рехабилитационен
център в сградата на поликлиниката
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3.3.Провеждане на информационни и
разяснителни кампании за повишаване на
здравната култура на населението и
превенция на хронични и
епидемиологични заболявания
3.4.Осигуряване на целодневно
медицинско обслужване на деца и
ученици в детските градини и училищата
3.5.Включване на подрастващите в
здравно-профилактични и образователни
програми за подобряване на здравната,
половата и общата култура
3.6.Провеждане на разяснителни
кампании за необходимостта от
придобиване на образователен ценз с
оглед бъдещата реализация на младежите
от общината
3.7.Подкрепа от страна на Общината за
повишаване на квалификацията и
привличане на млади учители в
общинската образователна система
3.8.Съдействие от страна на Общината за
активно ангажиране на родителите и
местната общност в изграждането на
привлекателна и безопасна училищна
среда
3.9.Подкрепа от Общината на
3.9.1.Организационно и логистично
целодневната организация на обучение и подпомагане на училищата за
възпитание
поетапното разширяване на
целодневната ангажираност на
учениците до 7 клас
3.9.2.Приемане на ежегодни програми за
извънучилищни дейности
3.10.Подобряване на условията на
обучение и спорт в учебните заведения ва
общината
3.11.Обогатяване на библиотечния фонд
на училищата и читалищата в общината
3.12.Създаване на дарителски фонд с
участието на общината, бизнеса,
фондации и др. за стимулиране на
талантливи деца
3.13.Изготвяне на програма и план за
ограничаване броя на децата, които са
необхванати и/или отпадат от училище
3.14.Разработване и провеждане на
активни политики за обхващане на
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всички деца в детските градини на
общината
3.15.Насърчаване от страна на Общината
на сътрудничеството между бизнеса и
образователните институции за развитие
на професионалните умения на
човешките ресурси и обвързването им с
потребностите на пазара
3.16.Подкрепа от страна на Общината за
пълноценно личностно развитие на
подрастващите

3.16.1.Раширяване инициативите на
Центъра за обществена подкрепа
3.16.2.Осигуряване на целогодишен
достъп до спортни съоръжения за масов
спорт и игра на децата и младежите

3.17.Активизиране работата на
социалните работници в областта на
образованието и здравеопазването на
територията на общината
3.18.Разработване на мерки за
мотивиране на млади специалисти и
семейства да работят и живеят в
общината
3.19.Разработване на политики за
подобряване на социалния статус на
рисковите групи
3.20.Подпомагане на социално слаби
граждани
3.21.Изготвяне на карта на потребностите
от социални услуги
3.22.Участие на общината в програми и
проекти със социална насоченост
3.23.Обсъждане с НПО, граждани,
заинтересовани лица и институции, на
възможности за разкриване на нови
социални услуги
3.24.Подобряване на качеството и
разширяване на услугата Домашен
социален патронаж, в населените места
на общината
3.25.Изготвяне на база данни за лица с
тежки увреждания, за включване в
бъдещи проекти или включване на
съответна услуга за финансиране като
държавно делегирана дейност
3.26.Разработване и провеждане на
активни политики за интеграция на
етническите общности
3.27.Отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от общината на
родителите при раждане на деца
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3.28.Развитие на жилищната политика,
насочена към социално слаби граждани

3.28.1.Усъвършенстване на регламента и
правилата при ползване на общински
жилища
3.28.2.Поддържане
на
изградената
материална база за настаняване на лица,
пострадали от бедствия и аварии

3.29.Изграждане на детски площадки в
населените места
3.30.Изграждане на кътове за отдих и
игри на открито
3.31.Благоустрояване на централната част
и на паркови територии в населените
места
3.32.Благоустрояване на паркова
територия, до „Автогара” и ул. „Н. Й.
Вапцаров“ и ул. „Христо Ботев“
3.33. Поддържане в добър вид на
християнските и мюсюлмански
гробищни паркове
3.34.Поддържане и модернизация на
спортните бази на територията на
общината
3.35.Изграждане на многофункционален
спортен комплекс
3.36.Кандидатстване по европейски
програми за развитие на спорта в
общината
3.37.Разширяване дейността на спортните
клубове с деца и юноши.
3.38.Финансово подпомагане развитието
на масов детско – юношески спорт и
участието в турнири
3.39.Подкрепа за спорта в училищата и
обхващане на всички възрастови групи
3.40.Финансиране на дейности от
ежегодния Спортен календар
3.41.Изграждане на мини футболно
игрище в град Две могили
3.42.Изграждане на зона за спорт,
включваща фитнес на открито в гр. Две
могили
3.43.Изграждане на парк „Могилите”.
3.44.Разработване на дългосрочни
програми за развитие на основните
културни институции в общината: Къщамузей „Филип Тотьо”, пещера „Орлова
чука” – с. Пепелина, манастир „Св.
Марина” – с. Каран Върбовка
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3.45.Обогатяване на изложбите на
характерни носии и принадлежности в
селата на общината
3.46.Ежегодно подпомагане дейността на
културните институции, чрез
финансиране на културния календар на
Община Две могили
3.47.Стимулиране дейността на
читалищата в малките населени места на
общината

3.47.1.Ежегодна оценка на потребностите
на читалищата по обективни критерии
3.47.2.Справедливо разпределяне на
субсидията за дейността им
3.47.3.Включване на читалищата в
проекти за подобряване на тяхната
ефективност и материално-техническа
база

3.48.Прилагане на мерки за енергийна
ефективност и осигуряване на достъпна
среда за хора с увреждания в сградата на
ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две
могили
3.49. Въвеждане на допълнителни мерки
за енергийна ефективност на
физкултурен салон в сграда на СУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ град Две могили“.
3.50.Подкрепа от страна на общината за
пълноценна интеграция и социализация
на учениците от различните
малцинствени групи
3.51.Насърчаване активното участие на
младите хора в превантивни програми и
кампании за намаляване на
престъпността, насилието и
зависимостите
3.52.Разширяване участието на млади
хора в дейности, заложени в Общинския
културен календар, Общинския спортен
календар, клубна и читалищна дейност
3.53.Разработване на политики за
превенция на социалното изключване на
хората в неравностойно положение и за
активизиране на гражданското общество
за толерантност и съпричастност към тях
3.54.Разработване на политики за
преодоляване на изолацията на
маргинализираните групи и
интегрирането им в обществото;
3.55.Провеждане на общинска
образователна и здравна политика,
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ориентирана към етническите
малцинства
3.56.Осъществяване на програми за
превенция на всички форми на насилие и
подкрепа на жертвите на насилие
Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация
и финансов мениджмънт в община Две могили
Конкретните мерки и дейности по четвърти основен приоритет са следните:
Мярка
Дейност
4.1. Повишаване капацитета на общината за
използване на европейски фондове
4.2. Включване на гражданите и бизнеса в процеса на
планиране на проектите
4.3. Оптимизиране на системата за управление на
финансовите и материални ресурси но общината
4.4. Подобряване на контрола и гарантиране на
прозрачност при изразходване на публичните
средства
4.5 Повишаване събираемостта на местните данъци
и такси
4.6. Прилагане на гъвкави форми за повишаване
приходната част на бюджета
4.7. Облекчаване административното обслужване на
бизнеса
4.8.Поетапно
преминаване
към
електронно
управление
4.9.Подобряване качеството на административно
обслужване на гражданите и бизнеса
4.10. Разработване на стратегия за управление на
общинската собственост
4.11. Ежегодно изготвяне и приемане на годишни
програми за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост
4.12. Развитие на базисната инфраструктура на
общинската собственост за подобряване на
икономическия климат в общината
4.13. Придобиване на нови имоти, свързани с
подобряване и разширяване на общинската
инфраструктура с пряко обществено значение
4.14.Ежегодно застраховане на публичните и частни
общински имоти с максимална икономическа
ефективност на имущественото застраховане
4.15. Подобряване качеството на осъществяваните
услуги от общинските предприятия, при
гарантиране на социална поносимост и
реинвестиции в активите
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4.16. Ежегодна подготовка на оптимизирани
годишни планове за ползване на дървесина от
общинския горски фонд на Община Две могили
4.17. Поддръжка на общинската дълготрайна
декоративна растителност
4.18. Ежегодно разработване и организиране на
изпълнението на Годишен план за защита на
горските територии на общината от пожари
4.19. Разработване съвместно с ветеринарните
власти на Общинска програма за контрол върху
кучешката популация на територията на общината
4.20.Осъществяване на контрол при изпълнението
на дезинсекции, дератизации и дезакаризации в
общината
4.21.Разработване на програми за обучение на
общинските служители, които изпреварващо да
посрещат нуждите от обучение на персонала
4.22. Повишаване ефективността на екипната работа
на общинските служители
4.23.Оптимизиране на системата на заплащане на
общинските служители, съобразена с
квалификацията и периодичното оценяване на
резултатите от труда
4.24.Изграждане на партньорства с организации на
гражданите и на бизнеса
4.25.Изграждане на система за непрекъснат
мониторинг върху изпълнението на ПИРО
4.26.Въвеждане на цялостно управление на
качеството на дейността на общинска
администрация – Две могили, вкл. чрез системи за
управление на качеството
4.27. Създаване на нови публично-частни
партньорства в областта на публичните услуги и
туризма
4.28.Обогатяване на интернет страницата на
общината с информация за младежки проекти,
програми, стипендии, обучение, стажуване,
конкурси, мобилност на младите хора и др.
възможности за развитие
4.29.Популяризиране на доброволчеството в
общината
4.30.Подобряване на съвместната работа на
4.30.1.Оказване на съдействие
общинска администрация с Българската православна за поддържане на
църква и другите официални религии
съществуващите храмове и
изграждане на нови параклиси
в селата
4.30.2.Подкрепа и
взаимодействие с Русенска
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митрополия и мюсюлманско
настоятелство
4.30.3.Съдействие за
извършване на
консервационни и
реставрационни дейности на
стенописите в църквите
4.31.Разнообразяване и обогатяване на културния
календар
4.32. Организиране на местни културни празници и
инициативи, свързани с местните обичаи и традиции
4.33.Участие на общината в съвместни културни
мероприятия с партньорски организации в страната
и в чужбина
4.34. Увеличаване броя на спечелените проекти и
относителния дял на привлечените средства от ЕС за
съхраняване и развитие на културно-историческото
наследство, традициите и занаятите
4.35. Сключване на договори за партньорство с
други общини в страната и в чужбина
4.36. Интегриране с други общини в страната и в
чужбина за разработване на съвместни проекти за
икономическо развитие, туризъм, културно
сътрудничество, екология и др.

Част III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В
ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО
ПРИ СПАЗВАНЕ НА
ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ
Комуникационната стратегия като управленска категория включва всички инструменти
и процеси, които помагат да се достави правилното послание към точните хора по
максимално ефективен начин. Съставни части на всяка комуникационна стратегия са: целева
аудитория; цел на комуникационната стратегия; принципи на стратегията; комуникационно
послание; форми и канали на комуникация.
Целева аудитория на Комуникационната стратегия е населението на община Две
могили. Комуникационната стратегия трябва да повиши информираността на целевата
аудитория за визията, целите, приоритетите и мерките на Плана за интегрирано развитие на
община Две могили за периода 2021 – 2027 г.
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Две могили и на структурите на гражданското
общество, развиващи дейност на нейната територия, при разработването, приемането и
изпълнението на ПИРО за периода 2021 – 2027 г. Едновременно с това е насочена и към
подкрепа за изграждане на облик на община Две могили като активна страна в провеждането
на политики за усъвършенстване на териториалното и пространствено развитие и
формирането на
позитивни нагласи към дългосрочното стратегическо планиране.
Комуникационната стратегия се разработва в помощ на развитието и поддържането на
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ефективни взаимоотношения с гражданите и техните сдружения; неправителствените
организации; външните инвеститори; бизнеса, който развива своята дейност на територията
на общината; на осигуряването на информация, необходима за идентифициране на
възникващи проблеми, повишаване нивото на разбиране, генериране на подкрепа за
инициативите на местната власт за успешната реализация на ПИРО.
Комуникационното послание е, че ПИРО се разработва в интерес на всички групи от
населението, за да се превърне община Две могили в развиващ се район с добри
икономически, социални и екологични условия в населените места, в привлекателно място
за живот, работа и почивка, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна
реализация на човешкия фактор, и че само с широката обществена подкрепа и участие тази
цел може да бъде постигната.
Основните принципи на комуникационната стратегия са: публичност и създаване на
условия за провеждане на дебат; предоставяне на балансирана и обективна информация на
целевата аудитория; осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания
и предложения; защита на обществения интерес; изграждане на съпричастност в населението
и структурите на гражданското общество към проблемите на общината и мотивирането им
за участие в нейното управление; прозрачност и информираност; ефективност на дейностите
по стратегията.
Форми на комуникация при осъществяване на комуникационната стратегия са
публични
дискусии, презентации, фокус-групи, печатни материали, а основни
комуникационни канали са интернет -страницата на общината и регионалните медии.
Съгласно Закона за регионалното развитие, основни принципи, на които се основава
провеждането на държавната политика за регионално развитие, са принципите на
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката за изпълнение на плановите
документи. В съответствие със закона, основен принцип при разработването на Плана за
интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. е принципа на партньорство, а
чрез осигурената информация и публичност се гарантира неговия успех и широка
обществена подкрепа.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. се разработва,
обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и
социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината. Главната цел на действията за прилагане на
принципа на партньорството
е да се осигури прозрачност и да се информират
заинтересованите страни и участниците в процеса на изработването и изпълнението на ПИРО
за очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират
заинтересованите страни за активно участие в процеса на неговата реализация.
Реалното участие на икономическите и социални партньори на Общината във всички
етапи на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализация на Плана за
интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. се препоръчва като
задължително условие за успешната му реализация, защото:
1. Партньорите могат да имат важни знания в определена икономическа и социална
сфера на развитие, която може да бъде слабо позната на общинските служители, които не са
се сблъсквали често с конкретните проблеми;
2. Партньорите контролират капитала и човешките ресурси;
3. Партньорите са заинтересовани от развитието на своята община, защото
икономическият растеж в общината означава и увеличение на техните доходи;
4. Участието на партньорите при подготовката, съгласуването, обсъждането и контрола
на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на
ПИРО;
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5. Чрез участието на партньорите, ПИРО се обогатява както с друга гледна точка, освен
тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се
основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението на
общината.
Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде възможност в
процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа целесъобразност и да се
укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства.
Участието на обществеността в процесите по разработване, наблюдение, оценка и
актуализация на ПИРО може да създаде благоприятни очаквания за бързото икономическо и
социално развитие на община Две могили. Положителните икономически очаквания могат
да увеличат преките инвестиции и да увеличат въздействието на обществената политика.
Планът за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. се
разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи информиране на
всички заинтересовани страни. Даде се възможност за изразяване на мнения и представяне
на предложения както чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг
участници, така и чрез работа във фокус-групи и организиране на публични дискусии със
социалните и икономически партньори и гражданското общество.
Обменът на мнения и информация се състоя и чрез провеждане на анкети, вземане на
интервюта, допитвания и отзиви, с кметовете и кметските наместници в населените места в
общината, с общинските съветници, с представители на общинската администрация, на
бизнеса, на образователните и социални институции, на неформални структури на
гражданското общество, с граждани.
Спазването на принципите на партньорство и осигуряване на информация и
публичност се осъществяват чрез следните конкретни действия:
1. Представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на Плана за
интегрирано развитие за периода до 2027 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта човешките ресурси,
на инфраструктурата и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни
партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към
подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет,
общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените
организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението
на ПИРО;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината, за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение
участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на ПИРО.
Основната цел на прилагането на принципите на информираност и публичност във
връзка с ПИРО е да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно
прилагането на мерките за местно развитие. Осигуряването на нужната информация и
публичност е основна предпоставка за успешното разработване и изпълнение на Плана за
интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г.
В началния етап на разработване на Плана обществеността беше приканена да споделя
предложения за разработването на ПИРО в писмен вид, както и да присъства на
организираните открити обсъждания на Плана от работната група по неговото изработване.
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За целта на сайта на Общината бяха публикувани съответни съобщения, информиращи
обществеността за стартирането на процеса на планиране, анкетна карта за предварително
проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни проблеми и
проблемите на човешките ресурси в общината и за нагласите на жителите на общината за
визията, основните цели и приоритети на ПИРО, а също така бяха използвани и другите
местни медии. Резултатите от проведената анкета, допитванията, предварителните
обсъждания са документирани и са на разположение на ръководството на общината и на
работната група за последващи анализи, корекции и допълнения към ПИРО, като отворен
стратегически планов документ за следващите 7 години.
Такъв подход трябва да се следва и при актуализирането и усъвършенстването на
Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. Възможностите на
модерните телекомуникационни средства могат успешно да се използват в процеса на
приобщаване на партньорите и широката общественост към приоритетите и целите на ПИРО.
Откритите обсъждания на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027
г. във всеки етап от неговото изпълнение могат да бъдат обявявани в пресата, самият ПИРО
и неговите изменения да бъдат публикувани в Интернет-страницата на общината и други
местни публични институции.
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО, имат Кмета на общината
и Общинският съвет, в съответствие с техните компетенции. Но във всички етапи ще
участват, и ще се разпределят отговорности между всички групи партньори: териториални и
местни административни структури на изпълнителната власт, икономически и социални
партньори, НПО, граждански сдружения, широка общественост, като в зависимост от етапа,
нивото на съучастие ще бъде в различна степен. Ще се прилагат и трите форми на
взаимодействие между посочените групи: информиране, консултиране и съгласуваност,
ангажираност и активно участие.
В процеса на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021-2027 г. основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са
годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на периода
на действие на ПИРО. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при спазване и изпълнение на
основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на
публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие на всички
заинтересувани страни. Ще се публикуват на Интернет-страницата на общината.
Важен фактор са действията на партньорите в процеса на реализация на Плана за
избягване на потенциалните екологични рискове. В етапите на наблюдение и оценка на
ПИРО e желателно активно участие на местните и регионалните екологични власти за
своевременно кooрдиниране и комуникиране при разрешаване на потенциални „конфликти”
между икономическото развитие на общината и околната среда.
Част IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН
ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА
ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ - ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ:
ПИРО като стратегически документ интегрира регионалното и пространственото
развитие и служи за определяне на актуалните потенциали за развитие на общината и
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населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и
финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
В тази връзка определянето на приоритетни зони за развитие и прилагането на
интегриран подход и сътрудничество с други общини и държавата при реализиране на
потенциалите за развитие на общината ще доведе до повишаване благосъстоянието на
общността и икономическото развитие на региона.
За реализирането на тази цел община Две могили ще насочи своите усилия за
обособяването на такава зона за въздействие, чрез изграждането на „Логистично индустриален парк Две могили”. За това съществуват редица благоприятни предпоставки.
Както беше отбелязано в т.11 на ЧАСТ I, изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“,
като инфраструктурен проект с регионално и национално значение ще окаже благоприятно
влияние върху социално-икономическото развитие на община Две могили. Реализираното на
този проект ще създаде потенциал и за изграждане на „Логистично - индустриален парк Две
могили” на площ 111 371 кв.м. в „Източна промишлена зона“ на града, представляващи ПИ
20184.43.501 с площ 41 487 кв.м. и ПИ 20184.42.107 с площ 69 884 кв.м.
В исторически план концепцията за индустриален парк, зона или терен се появява в
промишлените държави още в края на 19-ти век. Индустриален парк е географски район, в
който се стимулира, планира и управлява промишлено развитие. Първите индустриални
паркове са площи, разделени на парцели и използвани предимно от едно или повече
предприятия от тежката промишленост - производството, дистрибуцията и складовите
дейности.
Съвременните индустриални паркове осигуряват предварително изградена
инфраструктура и транспортни връзки, особено железопътни и водни, и се подготвят по
такъв начин, че при настаняването си бизнесът да може да наеме/закупи сграда за своите
производствени нужди, и в максимална степен да съкрати времето за стартиране на своята
производствена или търговска дейност.
Съществуват различни видове паркове, в зависимост от: функциите; размерите;
собствеността.
В зависимост от функциите се различават:
• Индустриални паркове с производствени функции, в които са съсредоточени главно
производствени фирми (тежка и лека промишленост);
• Индустриални паркове със смесени функции - съчетание на производствени и офис
сгради, както и складове и съоръжения за дистрибуция. Понякога в парковете се създават
места за отдих и хранене на служителите, магазини за търговия на дребно, банки и кина;
• Индустриалният парк е само един функционален вид от една по-широка категория,
позната като “бизнес паркове”. Бизнес паркът може да бъде построен за фирми, занимаващи
се с развойно - внедрителска дейност, високи технологии, офиси, дистрибуция, или
комбинация от различни дейности.
• Съществуват и корпоративни бизнес паркове. В тях може да е разположена не само
централата на някоя корпорация, но и изложбена зала за фирмени продукти, фирми от леката
промишленост, дистрибуцията и складовите дейности, заедно със собствени развойно внедрителски лаборатории.
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Международни търговски зони/свободни икономически зони - това са специфични
инструменти за осъществяване на политиката на правителството за агресивно привличане на
инвестиции. Те предлагат много силни пакети от стимули във формата на митнически и
данъчни облекчения за фирмите, които могат да извършват производствена, търговска или
складова дейност.
Индустриалните паркове са с различни размери. Най-малките от тях представляват
икономически зони в покрайнините на градовете. Най-големите сами по себе си са нови
промишлени градове.
Съобразявайки се с потенциала на „Източна промишлена зона“ в ПИРО ще бъде
разгледана възможността за реализирането на индустриален парк със смесени функции съчетание на производствени и офис сгради, както и складове и съоръжения за дистрибуция.
Поради спецификата на региона и това, че община Две могили е от така наречените „общини
от селски тип“ дейността на такъв парк би се осъществявала в сферата на селското стопанство
и селскостопанските технологии. От значение е и фактът, че в гр. Русе се намира РУ „Ангел
Кънчев“ - най-големия университет в България, подготвящ кадри за селското стопанство, а в
гр. Две могили - Професионална гимназия „К. А. Тимирязев“ по селско стопанство, която
осигурява с подготвен и квалифициран персонал за аграрния сектор на икономиката.
•

2. БЛАГОПРИЯТНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛОГИСИТЧЕНО
– ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАД ДВЕ
МОГИЛИ
„Логистично - индустриален парк Две могили” на площ 111 371 кв.м., се предвижда да
бъде разположен в източната промишлена зона на гр. Две могили. В близост има железопътна
гара, селскостопанско летище, а отдалечеността на пристанищата в гр. Русе е само 30 км. С
изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ „Логистично - индустриален парк
Две могили” ще има стратегическо положение, поради близостта му до важни транспортни
направления и коридори (Дунав мост и най-голямото речно пристанище Русе), и поради
връзките с пазарите на Балканския полуостров, Черноморския басейн, Източна и Централна
Европа, Близкия и Далечния Изток. Такъв парк може да предложи модерна складовологистична база, открити и закрити площи за товарене, разтоварване, складиране,
съхранение на стоки за реекспорт, импорт и транзит, оформяне на транспортни и митнически
документи, представителство и консултации по действащото законодателство.
Предвиденият терен предлага изградена водопроводна и електро инфраструктура. В
обозрим период до 2027 година се предвижда изграждането на цялостна канализационна
система на гр. Две могили и пречиствателна станция.
3. ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЛОГИСТИЧНО - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
ДВЕ МОГИЛИ”
Процесът на разработване на всеки индустриален парк обхваща следните дейности:
• Предварително проучване.
• Пазарен, финансов и политически анализ.
• Инженерен анализ и подробни теренни проучвания.
• Финансиране.
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Водене на преговори, сключване на договори, осигуряване на необходимите
разрешителни.
• Строителство на парка.
• Маркетинг.
• Управление.
•

3.1. Предварително проучване
В рамките на предварителното проучване се прави анализ на икономическите и
демографските показатели, като основа за определяне на прогнозната доходност на
индустриалния парк.
На този етап предварителните проучвания показват, че в района на бъдещия
индустриален парк развиват дейност следните предприятия:
- „Биоарома“ - ЕООД, гр. София с основен предмет на дейност, производство на
парфюми, ароматизатори и ароматни свещи;
- „Ателие Алюр“ - ЕООД гр. Русе, с основен предмет на дейност производство на
детайли от полиестерни смоли;
- „Мартинес Бутик“ – ЕООД, гр. Русе , с основен предмет на дейност дистрибуция на
стоки
- ЗП Цветелин Райков – гр. Две могили
- „Райкови 2010“ – ООД, гр. Две могили, с основен предмет на дейност – производство
на земеделски култури;
- ЗКПУ „Филип Тотю“ – гр. Две могили.
В региона има силно развито земеделие, като основно се отглеждат, зърнени култури,
слънчоглед и царевица. В региона на община Две могили се отглеждат и редица винени
сортове лозя, начело с Каберне Совиньон. Отглеждат се също Сира, Гъмза, Мерло и Арония,
като функционират и „Винарска изба – Две могили“ и „Арониада - Агро“, произвеждаща
сокове и вина от арония.
На база на събраната информация за структурата на икономиката, демографията и
работна сила, пазара на недвижими имоти, може да се каже, че „Логистично - индустриален
парк Две могили” се намира на “пътя на растежа”, което ще спомогне за реализиране на
целите, залегнали в Плана за интегрирано развитие на общината.
3.2. Местоположение на парка
Изборът на място, подходящо за разполагане на индустриалния парк, следва правилото
“времето е пари”. Местоположението на „Логистично - индустриален парк Две могили” в
„Източна промишлена зона“ на гр. Две могили (Схема 2) е избрано, защото осигурява:
• по-ниски транспортни разходи (близост до основни магистрали, ж.п. трасета, летища
и пристанища, осигуряващи по-лесен и бърз достъп до суровини, доставчици, клиенти);
• по-голям пазар на работната сила;
• по-голям пазар на стоки и услуги.
Изборът на място за парка позволява да се използва целият парцел (без свлачища и др.
проблемни зони, на които не може да се строи). Следва да се отбележи и факта, че
собствеността на терена е изцяло общинска, предвидена в ОУПО за стопански дейности,
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което ще спести разходи по отчуждаване и промяна на предназначението. Това е още една
причина да се счита, че проектът за индустриален парк на този етап се очертава като
печеливш.
(Схема 2)

3.3. Пазарен, финансов и политически анализ
При реализацията на проекта за изграждане на „Логистично - индустриален парк
Две могили” в „Източна промишлена зона“ на гр. Две могили следва да се извършат пълни
и задълбочени проучвания и анализи, имащи за цел да се определи способността на
индустриалния парк да привлича и задържа наематели. Решение за изпълнение на проекта
може да се вземе, само ако той е с доказана целесъобразност от пазарна, финансова и
политическа гледна точка. Най-важното е да не се предприемат стъпки и особено да не се
започват строителни работи преди вземането на окончателно решение в резултат на
направените анализи и проучвания.
Отделя се специално внимание на това дали има диспропорции в наемането и/или
закупуването на свободни промишлени, офис и търговски площи на територията на
общината и региона. Резултатът от проучването в този аспект е да се определи какъв е
размерът на пазара на офиси, търговски и промишлени площи.
3.4. Финансова обосновка на проекта
Финансовият анализ и обосновка дават отговори на два основни въпроса:
Ще бъде ли печеливш проектът и дали може да бъде обезпечен с банкови кредити?
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Проектът е финансово обвързан, ако нетните приходи от продажбите и наемите
възстановяват средствата, вложени от инвеститора, като се калкулират свързаните с това
рискове. За всички очаквани приходи и разходи по проекта се изготвят финансови прогнози,
като се наблюдават и прогнозират потоците от пари. Като цяло, приходите от продажби и
наеми за парцелите и сградите в парка трябва да надвишават капиталните вложения и
оперативните разходи, направени в процеса на изграждане на парка.
3.5. Маркетинг на индустриален парк
Индустриалният парк трябва да се маркетира и популяризира. Казано съвсем
просто - трябва да се продава. За тази цел трябва да се състави маркетингов план и да се
проведат редица успешни маркетингови дейности. При съставянето на маркетинговия план
се определят целите, подходите и специфичните маркетингови инструменти за постигане на
тези цели. Определя се кога ще започне маркетинговият процес и кой отговаря за
маркетирането на проекта.

4. ДЕФИНИРАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ В
ПРОЕКТА ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И
ФИНАНСИРАНЕ
Реализацията на проект от такъв мащаб ще бъде твърде трудна за община Две могили,
ако не си сътрудничи със съседните общини, държавата и бизнеса. Макар местоположението
на парка да е изключително подходящо и имащо необходимия потенциал, следва да се
отбележи, че за да бъде печеливш проекта, община Две могили трябва да приложи успешен
интегриран подход със стратегически партньори като:
- община Русе, „Свободна зона - Русе“;
- товарните пристанища в гр. Русе;
- „Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД;
- Българската агенция за инвестиции,
- собствениците на селскостопанското летище в непосредствена близост до парка
и
- други заинтересовани организации и лица.
За изграждането на „Логистично - индустриален парк Две могили” основно ще се

разчита на подкрепата, опита и възможностите на „Национална Компания Индустриални
Зони" ЕАД. Дружеството е от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала,
специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони
и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите.
Национална компания индустриални зони е инструмент на българското правителство за
развитието и реализирането на индустриалната политика на Р България и като такъв, създава
непосредствени социални блага – условия за наемане на работна ръка, повишаване на
икономическата активност, спомагане при обмяната на знания и опит, повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика.
Община Две могили ще разчита на партньорство и с Българската агенция за
инвестиции, като сертифицираните от БАИ инвеститори получават от държавата редица
стимули като:
• Съкратени срокове за административно обслужване;
• Възможност за закупуване на недвижим имот при преференциални условия без търг
или конкурс;
• Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на
инвестиционния проект;
128

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

• Частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни
вноски за новоназначените служители;
• Финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на
професионална квалификация;
• Осигуряване на пълна институционална подкрепа за приоритетните инвестиционни
проекти, включително публично-частно партньорство.
5. ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИТЕ В „ЛОГИСТИЧНО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДВЕ МОГИЛИ”
• Инвестиции на зелено в зоната с цел производство, складиране или логистика;
• Наем на земя, производствени/складови помещения;
• Чрез пренасочване на дейността на компаниите в България, инвеститорите имат
възможност да ползват квалифицирана работна ръка при конкурентни разходи за труд и
нисък корпоративен данък;
• Корпоративен данък върху доходите – 10% - държавна политика;
• Индивидуален данък върху доходите – 10% - държавна политика;
• Данък върху дивидентите – 0-5% - държавна политика.

ЗОНА 2 – ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛО БАНИСКА - ЗОНА С
ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
1. Общи положения:
Планът за интегрирано развитие на общината е пресечната точка на регионалното
и устройственото планиране. Планът трябва да се разглежда като ,,микс” от териториално
устройство – предвиждания и планове за социално-икономическо развитие в тяхната
комбинация и органична цялост. Става дума за мерки за подобряване на жилищната среда и
на селищното планиране, които да бъдат съчетание от едната и от другата група решения.
Това означава, че мерките за социалната, икономическата и екологичната сфера трябва да
бъдат определени и гарантирани със съответната устройствена основа.
Обобщения извод, направен по отношение на тези територии с преобладаващо
обществено предназначение, че те са относително хомогенни и с тенденция към
обезличаване.
Зоната - централната част на село Баниска - зона с преобладаващ социален
характер е определена след сравнителен анализ между 11 аналогични зони във всички села
на територията на община Две могили.
2. Мотиви за избор на зоната.
• Зоната представлява селска територия с преобладаващи обществено обслужващи функции, с комплексни проблеми на застрояването, обитаването,
транспортното и обществено обслужване, и незадоволително състояние на техническата
инфраструктура;
• Зоната е със сграден фонд от различни типове жилищни и административни
сгради с потребност от обновяване;
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• Като местоположение село Баниска се намира в западния район на общината и
е еднакво отдалечено от с. Помен, с. Могилино и с. Бъзовец, което го прави средищен център
за тези населени места;
• В сравнение с останалите села от общината, с. Баниска има задоволителни
демографски показатели. Това е причината в селото да функционира детска градина и
основно училище;
• Липсват социални услуги за включване на изолирани/маргинални социални
групи;
• Наличие на недоизградени, неблагоустроени и в лошо състояние елементи на
обществено - обслужващата среда – обществени пространства, улично и алейно осветление,
паркове и детски площадки;
• Във връзка с заложения в ОПУО път с. Баниска – с. Копривец (община Бяла),
зоната ще бъде пресечна точка на пътнико- и товаропотока между община Две могили и
община Бяла, с което ще се намали времето за пътуване между двете общини;
• Лошото състояние на системите на техническа инфраструктура, улични,
тротоарни и алейни настилки.
3. Териториален обхват.
Зоната за интегрирано развитие: – централен площад на селото е с концентрация на
обществено – обслужващи сгради – Читалище, Кметство, Земеделска кооперация, магазини,
сладкарница и други.
Територията е с преобладаващи обществени функции и няма концентрация на жилищни
сгради, което обуславя ниската населеност.
4. Изводи от направения предварителен анализ.
• С изключение на някои слаби опити за преструктуриране зоната може да се
характеризира като „скучна”;
• Следва да се реализира идеята за търговска зона ”;
• Остър е проблемът с местата за отдих и с парк за отдих. Площадните
пространства в определена степен са занемарени;
• Културно – развлекателните обекти са със затихващи функции. Промяната на
предназначението на тези сгради ще „облагородят” сегашният облик на центъра;
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Схема 3

• Актуални по отношение на сигурността са развитието на видеонаблюдението и
осветеността на района;
Приемствеността и последователността за стратегическото планиране и развитие
за зоната формират приоритетните за разрешаване следните въпроси:
• Благоустрояване и подобряване на пешеходното движение,
• Подобряване качеството на живот в населеното място и региона, вкл.
общественото обслужване, образователната, социална и здравна инфраструктура.
5. Мерките за преодоляване на приоритетните проблеми - обобщени
предложения и идеи за инвестиционни проекти:
1. Обособяване на пешеходна зона, благоустрояване и озеленяване на околните
пространства.
2. Изграждане на паркова среда с места за отдих и забавления.

Част V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Както е известно, интегрираният подход е един от новите моменти в регионалното и
пространствено планиране през плановия период 2021 – 2027 г. Интегрираният подход в
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стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие изисква да се търси
и да се отчита не само локалният ефект от отделните мерки в Плана за интегрирано развитие
на община Две могили 2021-2027 г. , но и да се държи сметка за възможния и съзнателно
търсен мултипликационен ефект от тези мерки. Мултипликационният ефект е:
1. Интегрален;
2. Синергетичен, т.е. по-голям от сумата на ефектите от отделните мерки, ако
последните биха се провеждали поединично, без връзка и взаимодействие с другите мерки;
3. Метричен и неметричен, като качествените ефекти в крайна сметка могат да доведат
до подобряване и на метричните резултати от функционирането на социо-икономическата
система;
4. Постоянно нарастващ, умножаващ се ефект. Реализиран в една сфера, винаги води
след себе си пряко или косвено, до съответни ефекти и в други, по-близки или по-далечни,
по-пряко или по-непряко свързани с конкретната сфера подсистеми.
Макар да са относително самостоятелни, икономическата, социалната и
инфраструктурната системи на територията на общината, процесите на реализиране на
мерките в тези системи функционално се преплитат помежду си, зависят едни от други,
предопределят се едни други. Така подобряване качеството на човешките ресурси и на
инфраструктурата ще доведе до ускоряване развитието на икономиката; развитието на
икономиката, от своя страна, ще позволи подобряване на инфраструктурата, повишаване
качеството на човешките ресурси и мотивация на хората да останат и да работят в общината,
повишавайки нейната привлекателност като предпочитано място за живот, труд и отдих. С
подобен мултипликационен ефект ще бъдат и мерките, насочени към опазване и
подобряване на околната среда.
Независимо от това, че всяка от посочените сфери има своите собствени цели,
приоритети и бюджети, при интегрирания подход за развитие трябва да се държи сметка как
тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно. Принципът на
интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на стратегическия раздел на
ПИРО и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
Всичко това налага, както при формулирането, така и при изпълнението на мерките и
дейностите в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021 – 2027 г., представени в Програмата за реализация на ПИРО, съзнателно да се търсят,
да се разкриват и да се развиват интеграционните връзки на всички равнища, както вътре в
общината, така и в нейната обвързаност с други територии, извън нейния обхват.
Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021 – 2027 г. е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. представлява
стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво интегрирано
развитие на общината, докато Програмата за неговата реализация има оперативен характер
и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и
проектите/проектните идеи, за постигане целите на развитието. Програмата за реализация на
Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г има за задача на основата
на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в ПИРО, да осигури
вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за
реализацията му, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална
подкрепа и техническа помощ за изпълнение на ПИРО.
Основните структурни елементи на Програмата са мерките и проектите/проектните
идеи по съответните приоритети на ПИРО. Програмата за реализация на ПИРО има
многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана
периодично, в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на ПИРО, с цел
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осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане целите и
приоритетите за развитие.
Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021 – 2027 г. съдържа Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се
разработват и изпълняват в рамките на Програмата (ПРИЛОЖЕНИЕ №1А).
Индикативният списък е изготвен по образец, регламентиран в Методически указания
за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за
периода 2021-2027 г. от м. март на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Индикативният списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на
общината и за постигане целите на ПИРО е неразделна част от Програмата за реализация,
тъй като проектите по своята същност могат да представляват мерки, съвкупност от мерки
или част от мерки за реализация на отделните приоритети. В този смисъл, включените в
Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да фигурират и в Приложение №1.
Условието за включване на конкретни проекти или проектни идеи в Приложение №1а
е, че общината съвместно с партньорите са преценили, че : а) съответният проект е от
особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и б)
съответният проект има известна степен на проектна готовност.
В тази връзка е възможно на етапа на изготвяне на ПИРО общината да няма готовност
със списък съгласно приложение №1А, но той може да бъде добавен по-късно, при
актуализация на Програмата за реализация на ПИРО. Индикативният списък с проекти може
да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при спазване на принципа на
партньорство, чрез съответните мерки от комуникационната стратегия.
Съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. от м. март на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Програмата за реализация
на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. съдържа и
Индикативна финансова таблица (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
Индикативната финансова таблица представлява обща оценка на необходимите
ресурси за реализация на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Две
могили 2021 – 2027 г. и описва финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението
на ПИРО. Ресурсите за реализацията на ПИРО включват всички планирани средства за
реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проекти/проектни
идеи. В този смисъл Индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния
обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи,
средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични
и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще
допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите
на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.
Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси,
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в
зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в
пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените
средства, чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани
промени в предвидените мерки и проекти.
Програмата за реализация на ПИРО и приложенията към нея подлежат на периодична
актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на
финансиране.
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Част VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Измененията в климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия,
рисковите територии и зони, дават отражение и върху разработваните концепции и стратегии
за пространствено планиране, върху управлението на водите, земята и природните ценности.
Стратегическите документи в областта на околната среда на национално ниво поставят
общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и адаптация към
климатичните промени, които следва да бъдат съобразени с характерните особености и
проблеми на всеки регион, област и община. През 2019 г. Прaвитeлcтвoтo на РБългария
oдoбри Нaциoнaлнa cтрaтeгия зa aдaптaция към измeнeниeтo нa климaтa и Плaн зa дeйcтвиe,
като нa нaциoнaлнo нивo рaзрaбoтвaнeтo нa cтрaтeгиятa e зaлeгнaлo в Зaкoнa зa oгрaничaвaнe
измeнeниeтo нa климaтa.Дoкумeнтът oчeртaвa cтрaтeгичecкaтa рaмкa и приoритeтитe пo
oтнoшeниe нa aдaптaциятa към измeнeниeтo нa климaтa дo 2030 г. Цeлтa e дa ce нaмaли
уязвимocттa нa cтрaнaтa cпрямo пocлeдицитe oт измeнeниeтo нa климaтa и дa ce пoдoбри
кaпaцитeта зa aдaптaция нa eкoлoгичнитe, coциaлнитe и икoнoмичecкитe cиcтeми към
въздeйcтвиятa нa измeнeниeтo нa климaтa.Нaциoнaлнaтa cтрaтeгия зa aдaптaция към
измeнeниeтo нa климaтa oбхвaщa дeвeт ceктoрa - „Ceлcкo cтoпaнcтвo“, „Гoри“, „Биoлoгичнo
рaзнooбрaзиe и eкocиcтeми“, „Вoди“, „Eнeргeтикa“, „Трaнcпoрт“, „Грaдcкa cрeдa“,
„Чoвeшкo здрaвe“ и „Туризъм“.Чacт oт дoкумeнтa e и рaзрaбoтeният Плaн зa дeйcтвиe, в
кoйтo ca oпрeдeлeни цeлитe и приoритeтитe зa пoдoбрявaнe нa кaпaцитeтa зa aдaптaция. В
плaнa дeтaйлнo ca рaзпиcaни дeйнocти зa вceки oт ceктoритe, в тoвa чиcлo нeoбхoдим
финaнcoв рecурc, oчaквaни рeзултaти, oтгoвoрни инcтитуции зa тяхнoтo прилaгaнe.Зa първи
път в Бългaрия e изгoтвeн и мaкрoикoнoмичecки aнaлиз, в който ca oцeнeни coциaлнoикoнoмичecкитe пocлeдици oт въздeйcтвиятa oт измeнeниe нa климaтa. Изчиcлeниятa
пoкaзвaт, чe aкo нe ce прeдприeмaт дeйcтвия, измeнeниeтo нa климaтa щe oкaжe нeгaтивнo
влияниe във финaнcoвo oтнoшeниe, кaтo e възмoжнo дa ликвидирa икoнoмичecкия рacтeж нa
cтрaнaтa дo 2050 г.
Адаптирането на подходите в планирането към измененията на климата в община Две
могили ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и
намаляването на рисковете от природни бедствия - хидроложки, метеорологични,
геофизични и биологични природни явления и бедствия.
В община Две могили през 2020 г. е направена екологична оценка на Общия
устройствен план, която определя доколко и по какъв начин процесите на регионалното и
пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на живот
на територията на общината, какви са основните проблеми, свързани с изменението на
климата и възможните мерки за тяхното решаване, какви дейности и съответно - ресурси
ще бъдат необходими за това през съответния период на планиране.
Доколкото Общият устройствен план е документ с дългосрочна визия за развитие за 1520 години напред, а Планът за интегрирано развитие на общината е с хоризонт 7 години,
може да се приеме, че анализите, оценките, прогнозите и мерките в Доклада за екологична
оценка на ОУПО относно ограничаване изменението на климата, адаптиране към
климатичните промени и намаляване на риска от бедствия, са актуални и по отношение на
Плана за интегрирано развитие на община Две могили за плановия период 2021 – 2027 г.
Макар да не се предвижда разработване на предварителен доклад за екологична оценка
на ПИРО, следва да се отбележи, че в съответствие с действащата нормативна уредба, при
изпълнението на всяка от мерките в Плана за интегрирано развитие на общината, свързана с
реализация на инвестиционни проекти, за които е задължителна ОВОС, такава ще бъде
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извършвана преди икономическата оценка, финансиране и стартиране на съответните
обекти.
В Доклада за екологична оценка на ОУПО анализът на текущото състояние на околната
среда е направен по основни компоненти: въздух; води; почви; ландшафт; биологично
разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и защитени територии;
отпадъци; вредни физични фактори. В този доклад са предвидени редица адекватни мерки
за ограничаване изменението на климата, както и мерки за адаптиране към климатичните
промени и за намаляване на риска от бедствия. Предвидените мерки са съобразени основно
с:
1. Директивите на ЕС в областта на околната среда;
2. Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за
действие;
3. Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2016 – 2021 г, както
и със забраните, ограниченията и регламентите на чл. 143, 146, 149, ал. 2 и ал. З от Закона за
водите;
4. Целите и приоритетите на програмите на Националния доверителен екофонд и
Третия национален план за действие по изменение на климата, предвиждащи намаляване на
емисиите парникови газове във всички сектори;
5.Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г.;
6. Закон за защита при бедствия.
7. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030.
8. Областния план за защита при бедствия на Област Русе.;
9. Общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на община Две могили
10. Общинската програма за опазване на околната среда на община Две могили;
11. Общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Две
могили 2015–2020 г;
12. Общинската Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници и биогорива за периода 2014-2020 г.
13. Плана за енергийна ефективност на община Две могили за периода 2014-2024 г.
Предвидените мерки в Плана за интегрирано развитие на общината са напълно
съобразени с набелязаните в Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за ограничаване
изменението на климата, както и с мерките за адаптиране към климатичните промени и за
намаляване на риска от бедствия.
Освен че всички мерки в ПИРО, косвено са съобразени и хармонизирани с набелязаните
в Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за ограничаване изменението на климата,
както и с мерките за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия, в ПИРО са набелязани и конкретни мерки в тази насока, с което се слага
допълнителен акцент върху важността на проблема за ограничаване изменението на климата,
за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.
Тези мерки са:
1.18. Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за стимулиране на
биологичното земеделие;
1.19. Разширяване на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие;
2.2.Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Две
могили;
2.11. Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на корито на дере, минаващо
през с. Широково, община Две могили;
2.12. Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по път RSE 2081 при с. Помен, община
Две могили;
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2.27.Модернизация на отоплителните системи в кметствата;
2.33. Периодична подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни
тела;
2.34.Приемане на програма за ограничаване на рисковете от бедствия и аварии;
2.35.Разработване на дългосрочна енергийна програма на община Две могили за период
2021–2027 г.;
2.36.1.Изпълнение на проекти за саниране на обществени сгради;
2.36.2.Изграждане на съвременни отоплителни системи;
2.39.Рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци;
2.41.Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр.
Две могили, с. Острица и с. Кацелово;
3.48.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ПГСС „К. А.
Тимирязев” – гр. Две могили;
4.18. Ежегодно разработване и организиране на изпълнението на Годишен план за
защита на горските територии на общината от пожари;
1.21. Подкрепа на фермерите в общината за организиране на обучения относно
европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на
животновъдната продукция на пазарите на Общността;
1.22. Организиране, съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
на информационна кампания за въвеждане и сертифициране по НАССР на кравефермите на
общината, и др.

Част VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
Ефективната реализация на Плана за интегрирано развитие на община Две могили през
7-те години на неговото действие изисква способност за адаптация към променящите се
характеристики на общината и на околната нормативно-правна, икономическа и социална
среда. За да бъде ПИРО основа за разработване на стратегическите документи и през
последващия планов период, е необходимо той да е актуален и в края на 2027 г. Това
определя нуждата от разработване на система за наблюдение и оценка на Плана за
интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г.
Целта на системата е да се определи степента на изпълнение на планираните цели, да
се проследи съответствието на ПИРО с променящите се условия и да се аргументира нуждата
от неговата актуализация.
Системата за наблюдение и оценка на ПИРО включва следните основни
компоненти:
- Системата от индикатори за наблюдение;
- Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация;
- Актуализация.
Основните задачи на системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано
развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г. , са:
1. Осигуряване на необходимата информация за извършване на наблюдението,
оценката и актуализацията на ПИРО, в т.ч. – определяне на източниците, начините и
периодичността за събиране, обработка и анализиране на необходимата информация;
2. Приложение на системата от индикатори на Плана за интегрирано развитие на
община Две могили за периода 2021 – 2027 г. ;
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3. Определяне на съответните звена, които трябва да осъществяват необходимите
действия по наблюдението, оценката и актуализацията на ПИРО;
4. Регламентиране на функциите на тези звена и последователността на извършваните
дейности във времето;
5. Осигуряване на пълноценна координация и взаимодействие на участващите
структури в този процес;
6. Успешно публично представяне на резултатите от наблюдението, оценката и
актуализацията на ПИРО.
Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие се
определят в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Наблюдението,
оценката и актуализацията на Плана за интегрирано за развитие на Община Две могили 2021
– 2027 г се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, Агенция по
заетостта към МТСП, АПИ, Дирекция регионална служба по заетостта - Русе, Дирекция
Бюро по труда-гр. Бяла, информационния портал за европейските фондове в България, данни
от отделни фирми и лични стопанства в общината, както и на основата на данни от други
надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването
на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни
проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общината.
Основни участници в процесите на наблюдение, оценка и актуализация на Плана са
Общинският съвет на Община Две могили, Кмета на общината, специализираните дирекции
в местната администрация, различните институции, осигуряващи необходимата информация
и заинтересованите страни – представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители на общината. Кметовете и кметските
наместници в селата също са част от системата за наблюдение, оценка и актуализация на
ПИРО. Те наблюдават осъществяването на общите дела на общинското развитие в рамките
на селищата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните
землища.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ПИРО и точна оценка на неговия прогрес и на ограничаващите
го фактори.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението и оценката
на ПИРО се осигурява от бюджета на Община Две могили.
В съответствие с чл. 23 на Закона за регионалното развитие, Кметът на общината:
1организира изработването на Плана за интегрирано развитие на общината и го внася
за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на общината;
3. представя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на общината за одобряване от Общинския съвет;
4. осигурява публичност и прозрачност на Плана за интегрирано развитие на общината,
както и на действията по реализацията му.
Съществена функция на Кмета е планиране на вътрешна организационна структура,
където детайлно са разпределени задълженията на специализираните дирекции в общината,
поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.
В съответствие с чл. 23 на Закона за регионалното развитие Общинският съвет:
1. обсъжда и приема Плана за интегрирано развитие на общината по предложение на
Кмета на общината;
2. контролира осигуряването на съответствие на Общия устройствен план с Плана за
интегрирано развитие на общината;
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3 одобрява Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на общината по предложение на Кмета на общината.
За реализацията на Плана за интегрирано за развитие на Община Две могили 2021 –
2027 г. се извършва междинна оценка в средата на периода на неговото действие.
Междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на ПИРО и
представлява логическо продължение на предходните годишни доклади. Изводите на
междинната оценка водят до евентуална актуализация на ПИРО.
Междинната оценка включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.
През периода на действие на ПИРО могат да се извършват допълнителни тематични
оценки и оценки за специфични случаи, по преценка на общинските органи за управление.
За изпълнението на ПИРО се извършва последваща оценка на въздействието, не покъсно от една година след изтичането на периода на неговото действие.
Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Планът за интегрирано за развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. е отворена
система и може да се актуализира. Веднъж приет, той би трябвало да остане относително
“твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по отношение на
мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват.
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано за развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. има за крайна цел да повиши
ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и човешки ресурси
за постигане на желаните резултати и въздействие.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. отговарят на изискванията на “
Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на
община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от м. март 2020 г., а също така отразяват и спецификата на района.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027
г. са посочени в Матрица на индикаторите (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).
Избраните индикатори са:
✓
Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
информацията;
✓
Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно
информация и количествени данни;
✓
Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;
✓
Адекватни - обосновани
и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;
✓
Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяват
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на
напредъка и постигането на целите.
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При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка
на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода
2021-2027 г., както и Списъка на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на
ЕС за периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им
могат да бъдат абсолютни или относителни.
За целите на ПИРО са използвани два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори са
количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за
конкретните постижения при реализацията на мерките и постигнатото пряко въздействие в
съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се
отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с
качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и
инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на
региона.
Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите.
Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. Индикаторите за
продукт не е задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект –
включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация.
Част VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 ОТ
ЗРР
Съгласно Чл. 32, ал.1 на Закона за регионалното развитие, едновременно с
разработването на ПИРО се извършва екологична оценка или се преценява необходимостта
от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Такава
оценка на Плана за интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г. не
се налага, по съображения, представени в част VI. Мерки за ограничаване изменението на
климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия. Планът за интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г.
е рамков документ и не съдържа инвестиционни предложения, попадащи в обхвата по
приложение No 1 към чл.92, т.1 и приложение No 2 към чл.93, ал.1 т. 1 и 2 от ЗООС и/или
други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната
среда.
Съгласно Чл. 32, ал. 2, на Закона за регионалното развитие, по преценка на кметовете
на общини, като компетентни органи за разработването на ПИРО, може да се извършва
предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие.
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Предварителната оценка за социално-икономическо въздействие е изготвена успоредно
с подготовката на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Две могили за
периода 2021 – 2027 г. Тя съдържа:
1. Оценка на структурата и съдържанието на плановия документ;
2. Оценка на вътрешната и външна съгласуваност на ПИРО, в 4 поднаправления:
а) Съответствие между анализа на социално-икономическото развитие и SWOT анализа;
б) Съответствие между идентифицираните проблеми в аналитичната част и предвидените
цели, приоритети и мерки в стратегическата част на ПИРО;
в) Външна съгласуваност с принципите и целите на европейската и националната
регионални политики и с документите от по-високо ниво;
3. Оценка на въздействието на ПИРО върху процесите на социално-икономическо
развитие на община Две могили
4. Оценка на финансовите въздействия на Плана за интегрирано развитие на община Две
могили 2021-2027 г.
5. Оценка за реалистичност, приложимост и изпълнимост на документа
а) Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване на резултатите;
б) Оценка на реда и начина за наблюдение, оценка, прилагане принципа на партньорство и
публичност.
I. Общ преглед на структурата и съдържанието на плановия документ
Планът за интегрирано развитие на община Две могили е разработен като средносрочен
документ за периода 2021-2027 г., с помощта на който се определят визията, стратегическите
цели и приоритетите за развитието на общината, както и мерките/дейностите и ресурсите за
неговата реализация. Основната цел е ПИРО да бъде практическо средство и методическо
ръководство за управление на общината с участието на всички заинтересовани страни в
рамките на местното развитие - общинска администрация, неправителствени организации и
частен бизнес.
В структурно отношение Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021
– 2027 г. съдържа две основни части: Аналитична и Стратегическа.
Аналитичната част обхваща обща характеристика на общината, задълбочен анализ
на икономическото състояние на общината, на развитието на социалната сфера и на
човешките ресурси, на инфраструктурното развитие, на екологичното състояние, на
административния капацитет на общинската администрация, на културно-историческото
наследство, на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор, на връзката на
общината със съседните територии извън административните й граници, на влиянието на
големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за
реализация на територията на общината. В тази част е разработен секторен SWOT-анализ и
са изяснени взаимовръзките на резултатите от аналитичната част с резултатите от
проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво
от Националния център за териториално развитие.
Стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021
– 2027 г. включва разделите: Цели и приоритети за развитие на община Две могили
за периода 2021 - 2027 г.; Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО, при
спазване на принципите на партньорство и осигуряване на информация и публичност;
Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за
сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие; Индикативен списък на
важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
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Обща оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО; Програма за реализация на
ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие; Мерки за ограничаване изменението
на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия; Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО.
Основни компоненти на стратегическата част на ПИРО са визията, стратегическите
цели, основните приоритети, и конкретните мерки и дейности за постигане на целите и
приоритетите на ПИРО. Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с
целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено
развитие на по-високите нива, като са обвързани с постигането на конкретни резултати за
територията на община Две могили. Те отразяват местните потенциали за развитие и са
съсредоточени върху решаването на конкретните проблеми на общината. Приоритетите,
дефинирани в ПИРО, логически произтичат от аналитичната част на документа, като са
фокусирани върху конкурентните предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан
със съответна стратегическа цел и представлява по-краткосрочна и по-конкретна цел, която
води до постигането на по-общата стратегическата цел.
Между визията, стратегическите цели, приоритетите на ПИРО и конкретните мерки и
дейности има добре изразена връзка, така че изпълнението на мерките и дейностите
естествено ще доведат до реализация на стратегическия документ през периода 2021-2027 г.
В Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г са включени 4
стратегически цели и 4 основни приоритета, както следва:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентноспособна местна икономика;
Стратегическа цел II: Изграждане на 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.
На посочените стратегически цели съответстват следните основни приоритети на
ПИРО, насочени към потенциала за развитие на община Две могили:
Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината и постигане на
конкурентоспособност, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на
хората
Приоритет 2. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на
икономическите и социалните процеси в населените места на общината;
Приоритет 3. Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на
жизнената среда;
Приоритет 4. Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов
мениджмънт в община Две могили.
Към Приоритет 1 са включени 38 мерки; към Приоритет 2 – 50 мерки; към Приоритет
3 – 56 мерки; към Приоритет 4 – 36 мерки.
Формулираните мерки и дейности към отделните приоритети са логически обвързани с
идентифицираните в аналитичната част на Плана за интегрирано развитие на община Две
могили 2021 – 2027 г. проблеми и нужди на целевата територия. По този начин с
реализацията на ПИРО ще се постигне желаното положително въздействие в социалноикономическото развитие на общината и ще се подобри текущото й състояние.
В общото структуриране на стратегическата част на разработения План за интегрирано
развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. не се наблюдават повторения или застъпване
на части от целите, приоритетите и мерките.
В плановия документ е включена Програма за реализация на ПИРО (Приложение № 1),
включваща индикативен бюджет и източници на финансиране, както следва: Републикански
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бюджет, Общински бюджет, средства от Европейските фондове, Национални програми,
частни инвестиции и други привлечени средства.
Предвидените действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО отговарят на
изискванията, заложени в Методическите указания за разработване и прилагане на планове
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г.,
Прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност
между Общинската администрация, бизнеса, неправителствените организации и други
заинтересовани лица е реализирано при разработването на плановия документ, чрез
проведени анкети, допитвания, интервюта, работа във фокус групи и обществени
обсъждания.
Изводът, който се налага е, че Планът за интегрирано развитие на община Две могили
2021 – 2027 г. е добре структуриран, съдържателен и отговаря на всички нормативни
изисквания за разработването на този вид планови и стратегически документи.
ІІ. Вътрешна и външна съгласуваност
1. Съответствие между анализа на социално-икономическото развитие и SWOT
анализа
Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите е достатъчно
подробен и задълбочен и е разработен по основни сектори на социо-икономическата система
на общината – стопански сектор, човешки ресурси, инфраструктурно развитие и опазване на
околната среда. Такава детайлизация на SWOT-анализа позволява реалистично формулиране
на визията и приоритетите на ПИРО, както и по-голяма конкретизация на отделните мерки и
дейности в него.
Наличието на едни и същи силни страни в SWOT – анализа на различните стопански
сектори е индикатор за това, че общината през новия планов период трябва да се стреми да
се възползва максимално от тези силни страни, за постигане на т.нар. мултипликационен
ефект, който е в основата на интегрирания подход в регионалното и пространствено
планиране. Това означава още, че общината приоритетно трябва да насочва ограничените си
ресурси именно в посока засилване на силните страни, както и към преодоляване на слабите
страни, разкрити чрез секторните SWOT – анализи, особено ако е открита повторяемост на
тези слаби страни в тях.
SWOT- анализът е изпълнен в съответствие със стандартната методология, според
която силните и слабите страни са резултат от влиянието на вътрешни фактори, а
възможностите и заплахите - на външни фактори. В ПИРО успешно са изведени силните и
слабите страни, възможностите и заплахите въз основа на резултатите от анализа на
социално-икономическата среда, който е пълен и задълбочен.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на стопанския сектор са свързани
с развитието на земеделието, туризма и промишлеността. Това ще са и лостовете, които
трябва максимално да се използват в плановия период 2021-2027 г.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на SWOTанализа, за отстраняването на които трябва да се работи много методично, са :
«Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите лица», «Липса на
крупни инвеститори/работодатели», «Обезлюдяване на малките населени места» , „Ниски
доходи на населението“, „Влошена демографска характеристика“ и др.
Основните възможности за развитие на община Две могили, обобщени в SWOTанализа на стопанския сектор, са: «Диверсификация на селското стопанство», «Развитие на
културно-исторически, рекреационен и еко туризъм», «Използване на финансовите
инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с модернизация на производството
и повишаване конкурентоспособността на местната икономика» и др.
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Изведени са и следните потенциални заплахи за бъдещето на общината, както следва:
1. Интензивни деструктивни промени в демографската ситуация на територията.
2. Силна външна конкуренция и фалиране на дребните селскостопански
производители.
3. Затруднен достъп до финансов ресурс и неадекватна държавна политика в областта
на земеделието.
4. Слабата и недостатъчно активна намеса на държавата за подпомагане на селското
стопанство.
5. Липса на достатъчно инвестиции от страна на производителите .
6. По-висока субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни, извън ЕС
7. Риск от природни бедствия и лоши климатични условия
8. Засилване на конкуренцията от страна на европейски стоки и услуги.
9. Непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство на
животновъдна продукция.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на сектор „Човешки ресурси“, са:
1. Добре функционираща образователна система;
2. Наличие на свободна и евтина работна ръка;
3. Наличие на междуетнически диалог.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на SWOTанализа, са „Ниско образователно равнище на населението и отсъствие на квалифицирани
човешки ресурси“, „Трайно негативни демографски тенденции“, „Увеличаване на дела на
безработните и зависимите от социална подкрепа“, „Ниско развита община по показател
индекс на човешко развитие“, „Тенденция за формиране на устойчива структурна
безработица в общината“.
Основните възможности за развитие на община Две могили, обобщени в SWOT- анализ
на човешките ресурси са сериозен потенциал за растеж, ако бъдат използвани. Сред тях
водещо място имат: „Бурно развитие на ИКТ“, „Оптимизиране на образователната система
спрямо потребностите на пазара на труда“, „Достъп до европейско финансиране на проекти
и програми за развитие на човешките ресурси“ и „Участие в програми за обучение на
работното място, програми за професионално обучение“.
В резултат на секторния SWOT- анализ, са изведени следните потенциални заплахи за
бъдещето на общината, свързани с развитието на човешкия фактор:
1. Задълбочаване на демографските проблеми;
2. Влошаване на образователната и професионална структура на заетите по отношение
на новите технологии;
3. Нарастващо отчуждаване между публичните институции и гражданите, политическа
апатия и неразвито гражданско съзнание;
4. Обедняване и маргинализиране на малцинствените групи.
Изведените водещи силни страни в SWOT- анализа на сектор „Развитие на
инфраструктурата и опазване на околната среда“, са: „Добро състояние на атмосферния
въздух, почвите и повърхностните води“, „Съхранена разнообразна природа (Лесопарк
“Аязмото, Природен Парк "Русенски Лом"), защитена територия «Орлова чука», „Развита
транспортна инфраструктура“, „Добра транспортна свързаност между общинския център и
съставните села“.
Водещите проблеми на общината, посочени в квадранта „Слаби страни“ на SWOTанализа, са: „ Незадоволително състояние на третокласната и четвъртокласната пътна
мрежа“, „Амортизирана урбанизирана среда“, „Незадоволително състояние на
инфраструктурата на здравеопазването“, „Липса на канализация в населените места и на
пречиствателна станция за отпадни води“, „ Амортизирана урбанизирана среда“.
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Основните възможности за развитие на община Две могили, обобщени в SWOTанализа на сектор „Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда, са: “
Подобряване на техническата инфраструктура“, „ Изграждане на автомагистрала Русе –
Велико Търново“, “ Въвеждане на съвременни технологии, позволяващи реализацията на
мерки за енергийна ефективност“, „Повишаване на инвестиционната активност за
използване на алтернативни енергоизточници“, „Рационално използване на ресурса от
минерална вода в с. Каран Върбовка“.
В резултат на секторния SWOT- анализ, са изведени следните потенциални заплахи за
бъдещето на общината, свързани с развитието на инфраструктурата и опазването на околната
среда:
1. Промяна в националната политика за финансиране на инфраструктурата, която да
лиши общината до достъп до финансов ресурс;
2. Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо наследство,
благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса на достатъчно ресурси за
поддържането им;
3. Намаляване на субсидиите и целевите трансфери от централния бюджет за
общината;
4. Забавяне на процеса на децентрализация на управлението в страната
Дефинираните цели в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на
община Две могили 2021-2027 г. са насочени към намаляване на слабите страни и
преодоляване на заплахите. Те имат за цел развитие и оползотворяване на наличния
потенциал и възможностите, които предоставя средата.
Целите са определени в съответствие с “ Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., като е
приложена комбинацията от метода на еквивалентността и метода на конверсията.
Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата на района,
възможностите за интегрирано развитие и връзката на общината със съседните територии
извън административните й граници, с потенциал да влияят върху развитието на населените
места и териториите в рамките на общината. Планирани са действия за развитие на
потенциала и уникалните конкурентни предимства на общината за преодоляване на
наличните дефицити, в съответствие с извършения анализ на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите.
2.2. Съответствие между идентифицираните проблеми в аналитичната част и
предвидените цели, приоритети и мерки в стратегическата част на ПИРО
Ситуационният анализ на общината е структуриран тематично в тринадесет
параграфа, включени в Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното
и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Две могили.
В параграф Обща характеристика на общината
е направен анализ на
местоположението и географските особености на община Две могили, на природноресурсния потенциал - релеф, почви, климат, води и полезни изкопаеми, защитени зони,
защитени територии и биоразнообразие. Местоположението на общината е анализирано от
гледна точка на предимствата и ограниченията за развитие. Структурата на природния
комплекс е разгледана достатъчно подробно, като са описани релефа, климата, почвите и
водните ресурси.
В анализа е намерила място оценката на компонентите на природната среда,
защитените зони, територии и техните най-важни характеристики. Сравнителните природо144
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географски предимства на общината и тяхното ефективно използване и усвояване са от
важно значение за устойчивото и балансирано развитие на територията.
В параграфа Селищна система и урбанизация е направена характеристика на
селищната система и на урбанистичната структура на общината и са представени общите
характеристики на малките населени места в общината, синтезирани на базата на анкетно
проучване, допитване и доклади на кметовете и кметските наместници в селата.
В общата характеристика на общината е включен анализ на етническия състав и
вероизповедания на населението и на историческата обвързаност на общината с други
територии.
В параграфа Състояние на местната икономика, е направен анализ на състоянието на
водещите отрасли - селско стопанство, промишленост, търговия и услуги, строителство,
транспорт, складиране и пощи, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.
Направена е оценка на финансовите и застрахователни дейности и състоянието
инвестициите и инвестиционната политика на общината през предходния планов период
2014 – 2020 г.
В параграфа Развитие на социалната сфера и човешките ресурси е направена
демографска характеристика на общината, на пазара на труда, заетостта и безработицата.
Динамиката и структурата на човешките ресурси са представени чрез анализа на
основни демографски фактори като брой население, разпределение по населени места,
полово-възрастова структура, образователно равнище, естествен прираст, механичен
прираст, безработица и трудова заетост, благосъстояние и жилищна политика. Направените
изводи отразяват правилно демографската ситуация в общината и са свързани с
продължаващите процеси на депопулация на общинската територия, влошена възрастова,
образователна и професионална структура на населението и наличието на все още над
средното за страната равнище на безработица. Тези изводи са от особена важност за
демографската рамка на реализация на ПИРО.
Отчетени са факторите, повлияващи икономиката на общината, произтичащи от
членството на България в ЕС. Икономиката на общината е показана в нейното развитие и
структура. Направена е обща характеристика на общинската икономика и са изведени
основните тенденции в развитието.
Подробният икономически анализ по отделни сектори описва последователно
структурата и тенденциите в развитието на селското и горското стопанство,
промишлеността, търговията и услугите, туризма. Анализът на всеки отделен сектор
изяснява мястото на сектора в развитието на общината, посочени са характерните тенденции
и проблеми на съответния отрасъл.
Извършен е секторен анализ на образованието - образователна структура и
образователна инфраструктура; на здравното обслужване, на социалната инфраструктура и
социални услуги и на спорта в общината.
В третата част на ситуационния анализ на ПИРО е анализирано инфраструктурното
развитие, свързаност и достъпност на територията, в следните направления : транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, транспортна мрежа и транспортно обслужване;
водоснабдяване; енергийна инфраструктура и енергийна ефективност; телекомуникационна
инфраструктура. Оценено е екологичното състояние и рисковете за околната среда и
населението на общината от антропогенната дейност на хората и обективните природни
фактори. Приведени са подробни данни, подкрепящи направените изводи. Изводите,
изведени на база анализа, подчертават отсъствието на вредни за околната среда процеси,
липсата на сериозни промишлени източници на замърсяване на околната среда. Това, заедно
с благоприятните климатични условия, е фактор за развитие на земеделие, растениевъдство
и животновъдство, както и на интегриран културно-исторически, селски, еко туризъм, ловен
туризъм и др.
145

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.

Отделено е специално внимание на административния капацитет на общинската
администрация за реализация на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021
– 2027 г.
В аналитичната част на ПИРО е направен анализ на културно-историческото
наследство в общината, и е акцентувано на анализа на елементите на градското културно
наследство.
В аналитичната част на ПИРО е анализирана още връзката на общината със съседните
територии извън административните й граници, с потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината, и е оценено влиянието на големи
инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация
на територията на общината (строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“)
За целите на стратегическата част на ПИРО, е извършен SWOT-анализ, който е
разработен по основни сектори на социо-икономическата система на общината – стопански
сектор, човешки ресурси, инфраструктурно развитие и опазване на околната среда. Такава
детайлизация на SWOT-анализа позволява по-реалистичното формулиране на визията и
приоритетите на ПИРО, както и по- голямата конкретизация на отделните мерки и дейности.
В края на аналитичната част на ПИРО са изследвани взаимовръзките на анализа с резултатите
от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално
ниво от Националния център за териториално развитие.
В така представения ситуационен анализ са обхванати основните статистически
данни, моментното състояние и главните тенденции в развитието на всеки един от
анализираните сектори. Направени са важни изводи, които са отправни точки за
извършването на SWOT- анализа и формулирането на приоритетите за развитие. Планирани
са действия за развитие на потенциала и конкурентните предимства на общината за
преодоляване на посочените дефекти, въз основа на анализа на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите.
Стратегическата част на ПИРО е в съответствие с аналитичната и между двете има
тясна и ясно изразена връзка и зависимост. Предвидените цели, приоритети и мерки в
стратегическата част на ПИРО са насочени към решаване на проблемите и задоволяване на
идентифицираните в анализа нужди на целевата територия и нейното население. В
дългосрочен аспект изпълнението на ПИРО трябва да доведе до икономическо съживяване
на района, намаляване на безработицата, ръст на доходите и жизнения стандарт,
преодоляване на демографската криза, подобряване на инфраструктурите и др. положителни
въздействия.
2.3. Външна съгласуваност с принципите и целите на европейската и националната
регионални политики и с документите от по-високо ниво
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. е разработен
съгласно изискванията на Закона за регионално развитие / в сила от 31.08.2008 г., посл. изм.
и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г./ и Правилника за неговото приложение, съгласно които
той е неразделна част от системата документи за стратегическо планиране на регионалното
и пространственото развитие.
Оценката на съответствието установява наличие на логическа съгласуваност на
предложените цели, приоритети и мерки/дейности и висока степен на обвързаност с
основните цели и приоритети на разработените стратегически документи на национално
ниво, попадащи във времевия хоризонт на ПИРО, като: Националната концепция за
пространствено развитие 2013 – 2025 г. (актуализация 2019 г.), Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., и Интегрираната
териториална стратегия за развитие на Северен централен регион на планиране за периода
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2021 – 2027 г. Освен това, Планът изцяло е съобразен със специфичните условия, ред и
изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за
територията на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили е разработен и в съответствие
с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с изискването този
документ да допринася в максимална степен за постигането на цел 5 на кохезионната
политика: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Планът за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. е
разработен също в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г.,
определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и прилагане на
плановете за интегрирано развитие на община.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. има характер на
отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
Реализирането на разработените в Плана за интегрирано развитие на община Две
могили 2021-2027 г стратегически цели ще доведе до:
- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане
на инвестиции, намаляване на безработицата, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт;
- Развитие на конкурентноспособна местна икономика;
- Съхраняване на демографския потенциал и осигуряване на необходимата среда за
развитие на човешките ресурси в общината;
- Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и
социалните процеси в населените места на общината;
- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни здравни, социални и
образователни услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културноисторическото наследство;
- Повишаване ролята на местната власт за ускоряване развитието на общината;
- Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт в
община Две могили.
В Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. ясно са очертани
възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и
предпоставките и условията за оптимизиране на функциите на общинския център, който ще
играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и
устойчивото развитие на общината. Изпълнението на приоритетите, мерките и дейностите,
предвидени в ПИРО ще допринесат за изпълнение на целите на Националната концепция за
пространствено развитие 2013-2025 г.
В Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. е постигната
съгласуваност с принципите и целите на европейската регионална политика свързани с
конвергенция, регионална конкурентоспособност и заетост и териториално сътрудничество.
При формулирането на целите в стратегическата част на ПИРО са отчетени особеностите на
района за планиране и основните направления на европейската регионална политика.
По този начин реализацията на Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021-2027 г. и постигането на неговите стратегически цели директно ще допринесе за
реализацията на регионалните, национални и европейски цели, дефинирани в плановите и
стратегически документи от по-високо ниво.
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3.Оценка на въздействието на Плана за интегрирано развитие на община Две
могили 2021-2027 г. върху процесите на социално-икономическо развитие на общината
Като цяло, аналитичната част на ПИРО дава относително пълна картина за текущото
състояние на социално-икономическото развитие на община Две могили към края на 2019
г. Плановият документ е балансиран както по отношение на обхвата, структурата и
съдържанието, така и по отношение на обема и представената статистическа информация.
Общата оценка на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г.
в частта анализ на социално-икономическото развитие е следната:
− изследвани са главните аспекти на местното развитие;
− откроени са основните приоритети и проблеми, което е позволило обвързването и
обобщаването им в анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите;
− отразени
са
специфични
области
като
икономическо
развитие,
конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси, заетост и безработица;
− не са налични противоречия между текстове в отделните раздели, отразени са
взаимовръзките между отделните сектори;
− представената статистическа информация е актуална, като са използвани данни на
НСИ, Главна дирекция „Грао“, ТСБ – Русе и данни от други достоверни местни източници –
общинска администрация и др. официални местни институции.
На база на извършения анализ на социално-икономическото състояние на общината и
предвид заложените в Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г.
индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението може да се направят съответните
изводи за въздействието на документа. Стойностите на ключовите индикатори позволяват да
се сравнят и преценят очакваните социални и икономически ефекти и въздействия от
реализацията на ПИРО.
Ако Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. и заложените
в него мерки и конкретни проекти станат реалност, по безспорен начин може да се твърди,
че както социалните, така също икономическите и екологичните показатели на община Две
могили до края на плановия период (2027 г.) ще регистрират ръст, доближаващи я до
стандартите за устойчиво развиваща се територия, в която на населението е осигурен повисок жизнен стандарт и доходи, по-добри обществени услуги, по-уютна жизнена и околна
среда.
Очакваните положителни въздействия върху социално-икономическото развитие на
общината са следните:
- Икономическо съживяване и растеж, чрез рационално използване на всички
разполагаеми в общината ресурси за селскостопанско производство, лека и хранителновкусова промишленост, логистика, туризъм и съпътстващи дейности и услуги;
- Преодоляване на демографската криза - увеличаване на раждаемостта, намаляване
емиграцията и привличане на нови жители на територията на общината, повишаване броя
на населението, броя на учениците в училище и броя на децата в детските градини до 2027
г.;
- Намаляване на безработицата, повишаване коефициента на заетост и коефициента на
икономическа активност;
- Постигнато по-високо качество на административни, образователни, здравни и
социални услуги;
- Подобряване инфраструктурата на общината;
- Увеличаване дела на обработваемата земеделска земя и залесените горски площи;
-Развитие на културата, културните институции и традиции, на спорта и младежките
дейности;
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- Повишаване на енергийната ефективност и увеличаване дела на ВЕИ;
- Увеличаване дела на населението с подобрено водоснабдяване, третиране на
отпадъчните води и осигурен широколентов достъп до интернет;
- Ремонтирани пътища, улици, площади и обновен общински сграден фонд;
- Увеличаване на доходите на населението, и др. положителни въздействия.
При определяне на приоритетите за развитие на община Две могили успешно е
постигната връзка с набелязаните стратегически цели, като всеки един от тях допринася за
постигането им и ще окаже определено положително социално-икономическо въздействие
върху целевата територия и нейното население. Идентифицираните основни проблеми,
потенциал и предимства в развитието на община Две могили са позволили да се определят
приоритети, които да доведат до едно балансирано и устойчиво развитие с оптимален ефект
през следващите седем години.
Като цяло, формулираните стратегически цели, приоритети, мерки и дейности, както и
финансовата им обвързаност чрез индикативен бюджет позволяват да се направи извода, че
успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до значителен икономически ръст и съществено
подобрение на качеството на живот в община Две могили в края на плановия период.
Набелязаните приоритети и мерки, с които трябва да се постигне визията и стратегическите
цели в стратегическата част на ПИРО са уместни от гледна точка на стимулирането на
икономическия и социален живот в района.
Анализът на социално-икономическото въздействие на Плана за интегрирано развитие
на община Две могили 2021-2027 г. показва, че той може да даде значителен тласък на
икономиката на общината през периода 2021-2027 г. и да доведе до решаване на
демографските и социални проблеми в община Две могили.
Очакванията са, чрез реализацията на заложените мерки и дейности в дългосрочен
период да се разшири обхвата на местната икономика и усвои потенциала й за създаване на
работни места, генериране на доходи и повишаване на жизнения стандарт, което да доведе
до повишаване на равнището и развитие на човешкия капитал.
В Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. са отразени
конкретни количествени очаквания по отношение на индикаторите за мониторинг и това дава
възможност да се прецени очакваното социално-икономическо въздействие на ПИРО и да се
установи точно дали то ще оправдае изразходването на планираните финансови ресурси.

4. Оценка на финансовите въздействия на Плана за интегрирано развитие на
община Две могили 2021-2027 г.
Предвидените финансови средства за реализация на Плана за интегрирано развитие на
община Две могили 2021-2027 г. са съобразени със социално-икономическото и
инфраструктурно развитие на общината, което през новия програмен период ще се
осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори - стимулиращи и задържащи
развитието й. От друга страна, разпределението между необходимите финансови средства по
отделните приоритети е премерено чрез значимостта и капиталоемкостта на отделните
дейности.
Финансовите ресурси за изпълнение на ПИРО са представени в индикативния бюджет
в Приложение № 1. Изразът „Не е приложимо“, както и празните клетки в индикативния
бюджет за някои мерки и дейности означават, че или за тези мерки индикативен бюджет към
момента на разработване на ПИРО не може да бъде определен, или че изпълнението на тези
мерки ще се включи в обхвата на служебните задължения на общинските служители в
Община Две могили. При обоснована необходимост от допълнително заплащане, както и от
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други разходи, свързани с тези мерки, като източник на финансиране ще се използва
общинският бюджет или одобрени разходи по проектите, изпълнявани от общината.
В Програмата за реализация на ПИРО на община Две могили за периода 2021 – 2027 :
описание на предвидените мерки и дейности (Приложение № 1), финансовите ресурси са
детайлизирани в достатъчна степен по мерки, проекти и дейности, по години и срокове за
реализация и прогнозни източници за финансиране.
В стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 20212027 г. са посочени основните източници на финансови средства, които условно могат да се
обособят в следните групи – Общинско финансиране, Външно публично финансиране и
Частно финансиране.
Необходимите финансови ресурси по отделни приоритети, и общо за целия ПИРО, са
обобщени в Приложение № 2 – Индикативна финансова таблица, и детайлно описани в
Приложение № 1. В Приложение № 2 е направено аргументираното уточнение, че поради
смесения характер на финансирането по отделни мерки, определянето на относителния дял
на финансовите ресурси по източници на финансиране ще се извършва текущо, в процеса на
реализация на ПИРО в рамките на плановия период 2021 -2027 г.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. предвижда найголеми инвестиции за реализиране на Приоритет 2 „Развитие на инфраструктурата като
фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на
общината“.
На второ място по обем на предвидените инвестиции е Приоритет 1 „Растеж на
икономиката на общината и постигане на конкурентоспособност, намаляване на
безработицата и подобряване стандарта на живот на хората”, като основната част от
финансовите средства ще бъдат с източник фондове на ЕС и Републикански бюджет.
На следващо място по обем на предвидените средства е Приоритет 3 „Развитие на
социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда”, а на четвърто Приоритет 4 „Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт
в община Две могили“.
За реализация на мерките и дейностите по всички приоритети на ПИРО основната част
от финансовите средства ще бъдат с източник фондове на ЕС и Републикански бюджет. От
разпределението на публичните разходи в бюджета на Община Две могили по функции е
видно, че тя няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на голямата част от
мерките и дейностите в ПИРО.
В бюджета няма възможност и за заделяне на много средства за разработване,
управление, изпълнение и съ-финансиране на проекти и дейности от ПИРО. Трудностите
пред общината в голяма степен ще са при осигуряването на собственото финансиране. Един
европейски проект изисква доста голям собствен ресурс да бъде реализиран преди средствата
по него да бъдат възстановени. Собственият финансов принос на бенефициентите в повечето
случаи е задължителен и ще се движи в различни граници, според финансиращата програма.
Това налага общините да осигуряват самостоятелно съответния процент от средствата за
съфинансиране от други източници. В тази връзка община Две могили трябва да има
готовност за структуриране на едно сложно финансиране, което да обезпечи реализирането
на икономически рентабилни проекти. Важно е, че в ПИРО се отделя внимание и върху
реализиране на проекти чрез публично-частни партньорства (ПЧП), което е модерен и
алтернативен начин за финансиране. Неговите форми, структуриране и механизми са
нормативно уредени със Закона за концесиите в сила от в сила от 01.01.2018 г.
От гледна точка на ресурсите, Планът за интегрирано развитие на община Две могили
2021-2027 г. е много голяма финансова програма, годишните разходи по която в отношение
към БВП са доста високи. ПИРО предвижда големи инвестиции в инфраструктурата и растеж
на икономиката на общината, постигане на конкурентоспособност, намаляване на
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безработицата и подобряване стандарта на живот на хората, и по-малки по размер разходи за
развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда,
както и за изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт в
община Две могили.
За изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027
г. следва да се търсят източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни
програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони,
ПУДООС, Програми на българските министерства и други. Като алтернативи за съфинансиране на проекти могат да се ползват краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии
и помощи от държавния бюджет.
Допълнителен механизъм за финансиране се осигурява чрез предлаганите мерки и
средства от централния бюджет за реализация на дейности в „районите за целенасочена
подкрепа” (общини с влошено социално-икономическо състояние), сред които попада и
община Две могили, съгласно действащото национално законодателство за регионалното
развитие (ЗРР).
5. Оценка за реалистичност приложимост и изпълнимост на Плана за интегрирано
развитие на община Две могили 2021-2027 г.
5.1. Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване на резултатите
Реализацията на ПИРО на община Две могили през плановия период 2021 – 2027 г. е
обвързано с постигането на четири основни стратегически цели, на които съответстват 4
приоритета.
Заложените приоритети отразяват изчерпателно специфичните конкурентни
предимства на общината за планиране на нейното развитие за периода 2021-2027 г и водят
до постигане на стратегическите цели и реализиране на дългосрочната визия за развитие на
общината.
Като цяло заложените цели в Плана за интегрирано развитие на община Две могили
2021-2027 г. са реалистични и изпълними, насочени към решаване проблемите на целевата
територия и нейното население, съобразно наличните ресурси, потенциал и възможности за
привличане на инвестиции.
За измерване на степента на изпълнение и постигане целите на ПИРО е изградена
добре структурирана система от индикатори.
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано за развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. има за крайна цел да повиши
ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и човешки ресурси
за постигане на желаните резултати и въздействие.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. отговарят на изискванията на “
Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на
община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от м. март 2020 г., а също така отразяват и спецификата на района.
Избраните индикатори са:
✓
Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
информацията;
✓
Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно
информация и количествени данни;
✓
Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;
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✓
Адекватни - обосновани
и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;
✓
Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяват
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на
напредъка и постигането на целите.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка
на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода
2021-2027 г., както и Списъка на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на
ЕС за периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.
За целите на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. са
използвани два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Избраните индикатори за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните
индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките
и изводите за конкретните постижения при реализацията на мерките и постигнатото пряко
въздействие в съответната област.
Избраните индикатори за резултат ще отчитат изпълнението на стратегическите цели
и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика
за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие
ще се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с
качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и
инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на
региона.
Наличието на добре подбрани индикатори позволява да се изгради ефективна система
за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили
2021 – 2027 г. Те са конкретни, ясно формулирани, добре подбрани, лесно измерими.
Заложените целеви стойности за всеки индикатор са адекватни на ситуацията и
възможностите за развитие на общината, което от своя страна е гаранция за реалистичност и
приложимост на ПИРО.
5.2. Оценка на реда и начина за наблюдение, оценка, прилагане принципа на
партньорство и публичност
Механизмите за оценка и наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г се позовават на действащите нормативни
документи, методически указания и добри практики от предишния програмен период
2014-2020 г.
В стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021
– 2027 г са уточнени основните компоненти на системата за наблюдение и оценка на ПИРО
и нейните основни задачи. Системата за наблюдение включва предмета на наблюдението,
участниците в този процес, източниците на информация, реда и начина за наблюдение, оценка,
и прилагане принципа на партньорство и публичност.
Предмет на наблюдение на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили
2021 – 2027 г. е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ПИРО.
Основни участници в процесите на наблюдение, оценка и актуализация на Плана са
Общинският съвет на Община Две могили, Кмета на общината, специализираните дирекции
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в местната администрация, различните институции, осигуряващи необходимата информация
и заинтересованите страни – представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители на общината. Кметовете и кметските
наместници в селата също са част от системата за наблюдение, оценка и актуализация на
ПИРО. Те наблюдават осъществяването на общите дела на общинското развитие в рамките
на селищата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните
землища.
В документа, на базата на нормативните изисквания, залегнали в Закона за
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, изчерпателно са описани
ролята и отговорностите на Общинския съвет и на Кмета на общината по отношение
управлението на ПИРО, в т.ч. по отношение на реда и начина за наблюдение, оценка,
прилагане принципа на партньорство и публичност.
Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие са
определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Наблюдението,
оценката и актуализацията на Плана за интегрирано за развитие на Община Две могили 2021
– 2027 г се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, Агенция по
заетостта към МТСП, АПИ, Дирекция регионална служба по заетостта - Русе, Дирекция
Бюро по труда-гр. Бяла, информационния портал за европейските фондове в България, данни
от отделни фирми и лични стопанства в общината, както и на основата на данни от други
надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването
на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни
проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общината.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ПИРО и точна оценка на неговия прогрес и на ограничаващите
го фактори.
За изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027
г. се извършват междинна и последваща оценка. Оценката предоставя информация за
ефективността от провежданата общинска политика. Тя осигурява на управлението
механизми за контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага
съответните органи на местното самоуправление да преценят въздействието от изпълнението
на ПИРО, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и
приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът
от планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на
прилагане на ПИРО и да насърчи повишаването на отговорността на местната власт пред
широката общественост.
Резултатите от наблюдението на Плана за интегрирано развитие на Община Две
могили 2021 – 2027 г се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които съдържат
информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност - промените в
социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и
местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз
основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г ; заключения и предложения за подобряване
на резултатите от наблюдението.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват
информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.
Положителен момент при формулиране на механизмите за изпълнение на Плана за
интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г е препоръчителното създаване
на специална експертна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО.
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Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност може да се разгледа в следните аспекти:
➢ В процеса на изготвянето на Плана за интегрирано развитие на Община Две
могили 2021 – 2027 г
Планът за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г е разработен
чрез прилагане на принципа на партньорство, който включва и информиране на всички
заинтересовани страни. Дадена е възможност за изразяване на мнения и представяне на
предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници,
осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено обсъждане, в т.ч.
и чрез интернет, участие във формални структури за планиране със състав, основан на
принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически партньори,
гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация е осъществен и чрез
провеждане на анкети, фокус-групи, допитвания и справки с щирок кръг участници.
Проведени са консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно
участие на представители на заинтересованите страни.
➢ По време на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две
могили 2021 – 2027 г
В процеса на изпълнение на ПИРО основните инструменти за осигуряване на
информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и
последващата оценка след края на периода на действие на ПИРО. Те ще бъдат изготвeни и
обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за
осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност: информиране, консултиране и
съгласуваност, и с активно участие на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на
страницата на Община Две могили в интернет.
В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2027 г. ще бъдат предвидени
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични
информационни кампании сред целевите групи.
Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде възможност в
процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа целесъобразност и да се
укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и
допълнителни финансови средства.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и
контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и
реалистичност на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г. Чрез
тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с
инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на
гражданите и техните организации в местното самоуправление.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на ПИРО се осъществява
от Кмета на община Две могили и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции.
В процеса на наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две
могили 2021 – 2027 г следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически
лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинското ръководство и
общинската администрация е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите
страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ПИРО.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за
успешното реализиране на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 –
2027 г и за осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие.
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Заключение
Общото заключение от Предварителната оценка на Плана за интегрирано развитие на
Община Две могили 2021 – 2027 г е, че документът е разработен в съответствие с
нормативната база и по-конкретно Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото
прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството от м. март 2020 г.
Документът отговаря на националната политика в областта на регионалното развитие
и съответства на Европейската регионална политика.
Общите цели на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г
са насочени към постигане на висок и устойчив икономически растеж, висок жизнен
стандарт, устойчиво и балансирано развитие при съхраняване на природната и развитие на
селищната среда. Като цяло целите на ПИРО са оправдани предвид реалните условия;
връзките между избраните приоритети и цели са кохерентни и добре развити.
От гледна точка на ресурсите, Планът за интегрирано развитие на Община Две могили
2021 – 2027 г. е ресурсоемък и максимално напрегнат, но като цяло е реалистичен и
изпълним. Бюджетните ресурси на Община Две могили са ограничени и е необходимо
ежегодно да се прави преглед на мерките и дейностите, включени в ПИРО и да се преоценява
тяхната приоритетност и възможности за реализация.
Индикаторите като цяло са адекватни и измерими, като дават възможност за повсеобхватна и задълбочена оценка на изпълнението, макар да са свързани със събирането на
голям обем информация за изпълнението.
Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. има характер на
отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
На разработения План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г.
основателно може да се даде висока оценка. Той може да бъде реално работещ инструмент,
позволяващ на общинското ръководство да взема оптимални управленски решения, които да
са в унисон с формулираната визия на общината: „ Да превърнем Община Две могили от
изостанал селски район в развиващ се район с добри икономически, социални и
екологични условия в населените места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за
пълноценна реализация на човешкия фактор.
чрез: интегрирано развитие на местната икономика, на
техническата и на социалната инфраструктура;
опазване на
околната среда; създаване на условия за пълноценна реализация на
човешкия фактор и осмисляне живота на всички жители и особено
на младите хора; ефективна местна администрация и финансов
мениджмънт.
.
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Приложение № 1
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 :
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
П
Р
И
О
Р
И
Т
Е
Т

ТеритоИндика- Източ- Срок
Адмирия/зона тивен
ник на за
нистраМ
за
бюджет
финан- изпълтивна
Я
Дейприла(лв)
сиране нение
струкР
ност/
гане на
тура
К
Проинтегри(звено в
А
ектКратко описание
ран
общинана
подход
та), отгоидея9
(зона на
ворно
възза реалидейзация на
10
ствие)
мярката
Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината и постигане на конкурентноспособност, намаляване на
безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.

1.1.

Привеждане на плановия процес и на стратегическите
планови документи на общината в съответствие с
приоритетите на ЕС, на страната и на СЦРП

Цялата
територия

Не е
приложимо 11

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1 дейност. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни
мерки, които се осъществяват чрез повече от 1 дейност
10
Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие),
в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай, че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран
подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната
11
Изразът „Не е приложимо“, както и празните клетки означават, че или за тези мерки индикативен бюджет към момента на разработване на ПИРО не може
да бъде определен, или че изпълнението на тези мерки ще се включи в обхвата на служебните задължения на общинските служители в Община Две могили.При
обоснована необходимост от допълнително заплащане , както и от други разходи, свързани с тези мерки, като източник на финансиране ще се използва
общинският бюджет или одобрени разходи по проектите, изпълнявани от общината.
9
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I.

1.2.

I.

1.3.

Цялата
територия

1.3.1.

Поддържане на регулационните планове, кадастралните и
специализираните карти за устройствено планиране на
територията на община Две могили
Изработване на общ и подробни устройствени планове с
оглед преодоляване липсата на съгласуваност между
устройственото и стратегическото планиране на
територията
Изработване на ОУП

1.3.2.

Изработване на подробни УП

Цялата
територия

постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация

Цялата
територия

I.

1.4.

Поетапно изработване на многослойна географскоинформационна система (ГИС модел), като инструмент за
пространствен анализ

Цялата
територия

I.

1.5.

Провеждане на политика за привличане на нови
инвестиции за развитие на икономиката на общината

Цялата
територия

I.

1.6.

Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на нови
работни места

Цялата
територия

I.

1.7.

Цялата
територия

I.

1.8.

Провеждане на регулярни срещи на ръководството на
общината с представители на бизнеса при изготвяне на
инвестиционните програми
Подобряване на публично – частното партньорство във
всички сфери на социално-икономическия живот
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Общ.
бюджет

Цялата
територия

143 000

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

МРРБ
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Привл.
средства
Общ.
бюджет
Привл.
средства
Общ.
бюджет

2021

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Привл.
средства
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Привл.
средства

постоянен

Общ.администрация
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Изготвяне и разпространение на информационни
материали, ориентирани към потенциални инвеститори,
промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Разработване на Инвестиционен профил на община Две
могили и представянето му на Интернет-сайта на общината

Цялата
територия

11 000

Цялата
територия

2 000

1.11.

Изграждане на логистичен парк в индустриална зона
„Изток“ с оглед строителството на автомагистрала Русе –
Велико Търново

I.

1.12.

I.

1.13.

Цялата
територия

I.

1.14

Подпомагане на животновъдството чрез доразвиване на
обособената зона за отглеждане на животни в община Две
могили
Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за насърчаване създаването на
специализирани ферми за говедовъдство и овцевъдство
Подкрепа на фермерите за увеличаване площите на
трайните насаждения

Зона за
въздействие
„Индустри
-ална зона
„Изток““
Цялата
територия

I.

1.15.

Подкрепа на фермерите за разширяване на площите за
оранжерийно и полско зеленчукопроизводство

Цялата
територия

I.

1.16.

Осигуряване на терени за постоянни и временни пчелини
на пчеларите

Цялата
територия

I.

1.17.

Цялата
територия

I.

1.18.

I.

1.19.

Подкрепа на фермерите за увеличаване на площите на
зърнените култури с по-високи от средните за областта
добиви, в резултат на прилагане на модерни земеделски
практики
Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за
стимулиране на биологичното земеделие
Съдействие на фермерите за разширяване на площите,
предназначени за развитие на биологично земеделие

I.

1.9.

I.

1.10.

I.
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Цялата
територия

Цялата
територия
Цялата
територия

2021-2027

Общ.администрация

2021-2023

Общ.администрация

2 285 000,0

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
ПЧП

2022-2027

Общ.администрация

2021 2023

Общ.администрация

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Проект
Общ.
бюджет
Не е
приложимо
Земед.
произво
дители
Земед.
произво
дители
Земед.
произво
дители
Земед.
произво
дители

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2021 2027
постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация

Не е
приложимо

Земед.
произво
дители
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Осигуряване на необходимите площи в общинския пазар за
реализация на земеделската продукция
Подкрепа на фермерите в общината за организиране на
обучения относно европейските изисквания и стандарти в
животновъдството и условията за реализация на
животновъдната продукция на пазарите на Общността
Организиране съвместно с Областна дирекция БАБХ - Русе
на информационна кампания за въвеждане и
сертифициране по НАССР на кравефермите в общината
Идентифициране на подходящи общински сгради и терени
за стопанска дейност с възможности за продаване,
отстъпване на право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване
Институционална и логистична подкрепа за разширяване
на съществуващи и разкриване на нови производства

Гр.Две мо- 13 000,00
гили
Цялата
територия

1.25.

Разработване на дългосрочна общинска стратегия за
устойчиво развитие на туризма

Цялата
територия

I.

1.26.

Изграждане и функциониране на туристически
информационен център

Гр.Две мо- 128 000,00
гили

I.

1.27.

Разработване на годишни програми за развитие на туризма

Цялата
територия

I.

1.28.

Създаване на нови туристически продукти

Цялата
територия

I.

1.29.

Подобряване условията за развитие на туристически
комплекс „Орлова чука”

Тур. к-с
„Орлова
чука”

I.

1.20.

I.

1.21.

I.

1.22.

I.

1.23.

I.

1.24.

I.
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Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Не е
приложимо
83 000,00

2 432 300,0

Общ.бю
джет
Общ.бю
джет

2021-2027
2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2022-2027

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Привл.
средства
Проект
Общ.
бюджет

2022 2027

Общ.администрация

2021 2022

Общ.администрация

2022 2024

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2022-2025

Общ.администрация

2021 2026

Общ.администрация
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I.

1.30.

Създаване на предпоставки, съвместно с Църковно
настоятелство, за развитие на района на манастир „Св.
Марина” - с. Каран Върбовка като част от маршрут за
религиозен туризъм

Манастир
„Св.
Марина”

34 500,00

I.

1.31.

Разширяване легловата база на туризма в общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

I.

1.32.

Цялата
територия

I.

1.33.

Разработване на проекти по Оперативни програми на ЕС с
туристическа насоченост, в.т.ч.и на съвместни проекти по
въпросите на туризма с други общини
Рекламиране на туристическите продукти на общината на
туристически борси и изложения

Не е
приложимо
45 000 ,00

I.

1.34.

Взаимодействие и членство на общината в туристически
организации и сдружения за управление на туристическия
район
Атрактивно експониране на археологическите находки от
територията на общината

II.

2.1.

Изграждане и подмяна на водопроводи в населените места

Извън
територията
Извън
територията
Гр. Две
могили

Съвмес- 2022-2025
тен проект с
Църков
но настоят.
Частни
постоянен
предприемачи
Проекти постоянен

Общ.администрация

Проекти постоянен

Общ.администрация

Общ.администрация
Общ.администрация

Проекти постоянен Общ.адмиОбщ.
нистрация
бюджет
I.
1.35.
478 000,00 Проекти 2026
Общ.адмиОбщ.
нистрация
бюджет
I.
1.36.
Издаване на категорийна символика – Удостоверение и
Цялата
100 000,00 Проект
постоянен Общ.адмитабела на категоризирани туристически обекти
територия
Общ.
нистрация
бюджет
I.
1.37.
Разработване на рекламни материали за туристическите
Цялата
23 000,00
Проекти постоянен Общ.адмиобекти в общината
територия
Общ.
нистрация
бюджет
I.
1.38.
Обособяване в с. Баниска на зона за прилагане на
с.Баниска 198 000
Проекти 2022-2027 Общ.адмиинтегриран подход
Общ.
нистрация
бюджет
Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси
в населените места на общината
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Цялата
територия

22 000,00

Проект

текущо

Общ.администрация
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II.

2.2.

II.

2.2.1.

II.

2.2.2.

Изграждане на канализация и пречиствателна станция за
отпадни води в гр. Две могили
Изграждане на водопровод и канализация в гр. Две могили

Гр. Две
могили

25 000 000,
00

Проект

2022-2027

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в
гр. Две могили

Гр. Две
могили

5 000 000,
00

Проект

2022-2027

Продължаване на рехабилитацията на общинска пътна
мрежа (път TGV 1137, границата община Попово – община
Две могили, неремонтиран участък)
Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа (път
1082 RSE – разклон Чилнов - Бъзовец до разклон с.
Баниска – гр. Борово)
Основен ремонт и реконструция на път RSE 3084 (от път
Две могили - Иваново до пещера „Орлова чука”)

Цялата
територия

550 000,00

Проект

2022-2025

Чилнов Бъзовец

580 000,00

Проект

2022-2025

Общ.администрация

Две
могили Иваново
Цялата
територия

2 350 000,
00

Проект

2023-2027

Общ.администрация

Инв.про
грами

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Проект

2022-2027

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Привл.
средства
Общ.
бюджет

2021-2022

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

II.

2.3.

II.

2.4.

II.

2.5.

II.

2.6.

II.

2.7.

II.

2.8.

II.

2.9.

Поетапна рехабилитация на улични мрежи и тротоари в
населените места със съпътстваща подмяна на
водопроводната мрежа по тях, съгласно годишните
инвестиционни програми
Обособяване на места за паркиране встрани от главни
улици
Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен дунавски
полк“ – гр. Две могили
Текущ ремонт на ул. Плиска с. Острица

II.

2.10.

II.

2.11.

Цялата
територия
Гр. Две
могили
с. Острица

320 000,00

Текущ ремонт на улична мрежа в с. Чилнов

с. Чилнов

17 000,00

Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на
корито на дере, минаващо през с. Широково, община Две
могили

с.
Широково

4 600 000,
00
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15 000,00

2021-2023

2021-2022
2022-2027

ВиК
оператор
Общ.администрация
ВиК
оператор
Общ.администрация
Общ.администрация
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с. Помен

2.13.

Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по път RSE
2081 при с. Помен, община Две могили
Изграждане и поддържане на инфраструктурата,
обслужваща туризма на територията на общината,
включително местните пътища до туристически обекти

II.

2.14.

Ремонт на основно училище в с. Баниска

с. Баниска

II.

2.15.

Ремонт на читалища в общината

Цялата
територия

II.

2.16.

Ремонт и модернизация на общински сгради – здравни
участъци

Цялата
територия

II.

2.17.

Поддръжка на двора и ремонт на оградата на базата на ул.
„Цар Симеон“ в гр. Две могили

Гр. Две
могили

II.

2.18.

Текущ ремонт и поддръжка на сградата на общината

Гр. Две
могили

II.

2.19.

Текущ ремонт в Центъра за настаняване от семеен тип

II.

2.20.

Текущ ремонт на Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания

Гр. Две
могили
Гр. Две
могили

II.

2.21.

Ремонт на Земеделски център

Гр. Две
могили

II.

2.22.

Гр. Две
могили

172 000,00

II.

2.23.

2.22. Ремонт на Автогара във връзка с Наредба № 33 от
3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България
Ремонт на тоалетни „Общински пазар“ – втори етап

Гр. Две
могили

47 000,00

II.

2.12.

II.
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205 000,00

Проект

2021-2022
2022-2027

970 000,00

Привл.
средства
Общ.
бюджет
Проект
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2022-2026

Цялата
територия

280 000,00

2022-2026

Общ.администрация
Общ.администрация

Общ.администрация
Общ.администрация

2021-2026

Общ.администрация

2021-2022

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация

постоянен

2023-2025

Общ.администрация

2022-2025

Общ.администрация

2023-2025

Общ.администрация
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II.

2.24.

Ремонт на лятно кино – втори етап

Гр. Две
могили

73 000,00

II.

2.25.

Ремонти и реконструкция на сгради в градски стадион

Гр. Две
могили

1 115 000,
00

II.

2.26.

Подобряване на инфраструктурата в градски гробищен
парк

Гр. Две
могили
Цялата
територия
Цялата
територия

55 000,00

Цялата
територия

55 000,00

II.

2.27.

Модернизация на отоплителните системи в кметствата

II.

2.28.

Изграждане на улично осветление, където липсва такова, в
населените места на общината

II.

2.29.

II.

2.30.

II.

2.31.

II.

2.32.

Надграждане на системата за видеонаблюдение на
територията на общината и осигуряване свързаността й с
РУ на МВР – гр. Две могили
Създаване на общинско предприятие за комунално –
битово обслужване и поддържане на обществените
територии
Доразвиване инфраструктурата на индустриална зона
„Запад”
Доразвиване инфраструктурата на индустриална зона
„Изток”

II.

2.33.

II.

2.34.

II.

2.35.

II.

2.36.

Периодична подмяна на уличното осветление с
енергоспестяващи осветителни тела
Приемане на годишни програми за ограничаване на
рисковете от бедствия и аварии
Разработване на дългосрочна енергийна програма на
община Две могили за период 2021–2027 г.
Изпълнение на проекти по енергийна ефективност
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Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2023-2025

Общ.администрация

2023-2026

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2024

Общ.администрация
Общ.администрация

2021-2027

2021-2025

Общ.администрация

Гр. Две
могили

Общ.
бюджет

2021-2022

Общ.администрация

Гр. Две
могили
Зона за
въздействие
„Индустри
-ална зона
„Изток““
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

Проект

2023-2027

ПЧП
Привл.
средства

2022-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

1 234 000,
00

Не е приложимо
Не е приложимо

постоянен
2021

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.
II.

2.36.1.

Изпълнение на проекти за саниране на обществени сгради

Цялата
територия

Проекти 2021-2027
Общ.
бюджет
Проекти 2021-2027
Общ.
бюджет
Проекти 2021-2025

Общ.администрация

II.

2.36.2.

Изграждане на съвременни отоплителни системи

Цялата
територия

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за
социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две
могили
.Реконструкция на общинска сграда Младежки дом в груб
строеж, предназначено за административен център
Рекултивация на съществуващото общинско депо за
битови отпадъци
Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен
– част от поземлен имот с идентификатор 20184.47.216 в
землището на гр. Две могили
Изграждане на възобновяеми източници на електрическа
енергия в района на гр. Две могили, с. Острица и с.
Кацелово
Цялостен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв. 32 по
плана на село Бъзовец, общ. Две могили

Гр. Две
могили

720 000,00

Гр. Две
могили
Гр. Две
могили
Гр. Две
могили

2 000 000,
00
680 000,00

Проекти 2024-2026

Не е приложимо

Проекти 2021-2023

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

с. Острица
с. Кацелово
с.Бъзовец

315 741,86

II.

2.37.

II.

2.38.

II.

2.39.

II.

2.40.

II.

2.41.

II.

2.42.

II.

2.43.

Ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен

с. Помен

280 000,00

II.

2.44.

Ремонт и рехабилитация на ул."Христо Ботев" в гр. Две
могили
Ремонт и рехабилитация на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Две
могили

Гр. Две
могили
Гр. Две
могили

1 200 000,
00
720 000,00

2.46.

Ремонт и рехабилитация на ул. „Кирил и Методий“ в гр.
Две могили

Гр. Две
могили

850 000,00

2.47.

Ремонт и рехабилитация на ул. „Пловдив“ в гр. Две могили

Гр. Две
могили

320 000,00

2.45.
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Проекти 2021-2023

Общ.администрация
Общ.администрация

Бизнеса

2021-2027

Общ.администрация

Проект
(МКВП
МС)
Проект

2021-2023

Общ.администрация

2021-2022

Проект

2021-2026

Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет
Проект
Общ.
бюджет

2021-2026

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

2021-2026

Общ.администрация

2021-2026

Общ.администрация

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.
Ремонт и рехабилитация на ул. „Вит“ в гр. Две могили

Общ.
2021-2022
бюджет
2.49.
Ремонт и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ в гр. Две
130 000,00 Проект
2021-2023
могили
Общ.
бюджет
2.50.
Ремонт и рехабилитация на ул. „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Две
Гр. Две
420 000,00 Проект
2022-2025
могили
могили
Общ.
бюджет
Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
2.48.

III.

Гр. Две
могили
Гр. Две
могили

3.1.1.

Осигуряване на обучение за продължително безработни
лица в общината

Цялата
територия

III.

3.1.2.

Осигуряване на работни места за временна заетост на
участниците в обученията
Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на
всички жители на общината
Създаване на условия за профилактични прегледи по
населени места с изнесени центрове

Цялата
територия

Цялата
територия

3.2.

Цялата
територия

III.

3.2.1.

III.

3.2.2.

Изготвяне на график за осъществяване на профилактични
прегледи с превантивна цел по селата от общината,
съгласувано с МБАЛ – гр. Бяла

III.

3.2.3.

Осигуряване на медицински специалисти в здравните Цялата
кабинети и в детските градини и училища
територия

3.2.4.

Поддръжка на рехабилитационен център в сградата на
поликлиниката
Провеждане на информационни и разяснителни кампании
за повишаване на здравната култура на населението и
превенция на хронични и епидемиологични заболявания

III.

3.3.

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

Участие на общината в програми, насочени към
осигуряване на заетост на продължително безработни лица

3.1.

III.

III.

123 000,00
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Цялата
територия
Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо
70 000,00
Не е
приложимо

Проект
Общ.
бюджет
Проект

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Проект
Общ.
бюджет
МБАЛ
и джипита

постоянен

Общ.администрация

постоянен

МБАЛ и
джипита

Общ.
бюджет

2021-2023

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация

постоянен
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III.

3.4.

Осигуряване на целодневно медицинско обслужване на
деца и ученици в детските градини и училищата

Цялата
територия

III.

3.5.

Цялата
територия

III.

3.6.

III.

3.7.

III.

3.8.

III.

3.9.

Включване на подрастващите в здравно-профилактични и
образователни програми за подобряване на здравната,
половата и общата култура
Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта
от придобиване на образователен ценз с оглед бъдещата
реализация на младежите от общината
Подкрепа от страна на Общината за повишаване на
квалификацията и привличане на млади учители в
общинската образователна система
Съдействие от страна на Общината за активно ангажиране
на родителите и местната общност в изграждането на
привлекателна и безопасна училищна среда
Подкрепа от Общината на целодневната организация на
обучение и възпитание
Организационно и логистично подпомагане на училищата
за поетапното разширяване на целодневната ангажираност
на учениците до 7 клас
.Приемане на ежегодни програми за извънучилищни
дейности

Цялата
територия

III.

3.9.1.

III.

3.9.2

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

Цялата
територия

III.

3.10.

Подобряване на условията на обучение и спорт в учебните
заведения ва общината

Цялата
територия

III.

3.11.

III.

3.12

III.

3.13.

Обогатяване на библиотечния фонд на училищата и
читалищата в общината
Създаване на дарителски фонд с участието на общината,
бизнес, фондации и др. за стимулиране на талантливи деца
Изготвяне на програма и план за ограничаване броя на
децата, които са необхванати и/или отпадат от училище

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
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Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Не е
приложимо
Не е
приложимо

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация,
Заинтересовани институции

постоянен
постоянен

План за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г.
III.

3.14.

Разработване и провеждане на активни политики за
обхващане на всички деца в детските градини на
общината

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

постоянен

III.

3.15

.Насърчаване от страна на Общината на сътрудничеството
между бизнеса и образователните институции за развитие
на професионалните умения на човешките ресурси и
обвързването им с потребностите на пазара

Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
/проект

постоянен

III.

3.16

.Подкрепа от страна на Общината за пълноценно
личностно развитие на подрастващите
Разширяване инициативите на Центъра за обществена
подкрепа

Цялата
територия

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Осигуряване на целогодишен достъп до спортни
съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите

Цялата
територия

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Активизиране работата на социалните работници в
областта на образованието и здравеопазването на
територията на общината
Разработване на мерки за мотивиране на млади
специалисти и семейства да работят и живеят в общината

Цялата
територия

Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
/проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.
бюджет

2022-2027

ОбС
Общ.администрация
Общ.администрация

III.

3.16.1.

III.

3.16.2.

III.

3.17.

III.

3.18.

III.

3.19.

Разработване на политики за подобряване на социалния
статус на рисковите групи

Цялата
територия

III.

3.20.

Подпомагане на социално слаби граждани

Цялата
територия

III.

3.21

.Изготвяне на карта на потребностите от социални услуги

Цялата
територия

III.

3.22.

Участие на общината в програми и проекти със социална
насоченост

Цялата
територия
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Цялата
територия

Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Проекти постоянен

Общ.администрация,
Заинтересовани институции
Общ.администрация,
Заинтересовани институции

Общ.администрация
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Обсъждане с НПО, граждани, заинтересовани лица и
институции, на възможности за разкриване на нови
социални услуги
Подобряване на качеството и разширяване на услугата
Домашен социален патронаж, в населените места на
общината
Изготвяне на база данни за лица с тежки увреждания, за
включване в бъдещи проекти или включване на съответна
услуга за финансиране като държавно делегирана дейност
Разработване и провеждане на активни политики за
интеграция на етническите общности

Цялата
територия

3.27.

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ от общината
на родителите при раждане на деца

Цялата
територия

3.28.

Развитие на жилищната политика, насочена към социално
слаби граждани
Усъвършенстване на регламента и правилата при ползване
на общински жилища

Цялата
територия

Поддържане на изградената материална база за
настаняване на лица, пострадали от бедствия и аварии

Цялата
територия

III.

3.23.

III.

3.24.

III.

3.25.

III.

3.26.

III.

III.
III.

3.28.1.

III.

3.28.2.

Цялата
територия
Община
Община

III.

3.29.

Изграждане на детски площадки в населените места

Цялата
територия

III.

3.30.

.Изграждане на кътове за отдих и игри на открито

Цялата
територия

III.

3.31.

Благоустрояване на централната част и на паркови
територии в населените места

Цялата
територия

III.

3.32.

Благоустрояване на паркова територия, до „Автогара” и ул
„Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Христо Ботев“

Гр. Две
могили
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Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

ОбС
Общ.администрация

Не е
приложимо

Общ.
бюджет

2021-2022

Общ.администрация

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2022-2024

Общ.администрация

2023-2024

Общ.администрация
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III.

3.33.

Поддържане в добър вид на християнските и
мюсюлмански гробищни паркове

Цялата
територия

III.

3.34.

Поддържане и модернизация на спортните бази на
територията на общината

Цялата
територия

III.

3.35.

.Изграждане на многофункционален спортен комплекс

III.

3.36.

III.

3.37.

Кандидатстване по европейски програми за развитие на
спорта в общината
Разширяване дейността на спортните клубове с деца и
юноши

Гр. Две
могили
Цялата
територия
Цялата
територия

III.

3.38.

Финансово подпомагане развитието на масов детско –
юношески спорт и участието в турнири

Цялата
територия

III.

3.39.

Подкрепа за спорта в училищата и обхващане на всички
възрастови групи

Цялата
територия

III.

3.40.

Финансиране на дейности от ежегодния Спортен календар

Цялата
територия

III.

3.41.

Изграждане на мини футболно игрище в град Две могили

III.

3.42.

.Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на
открито в гр. Две могили

Гр. Две
могили
Гр. Две
могили

III.

3.43.

Изграждане на парк „Могилите”.

III.

3.44.

Разработване на дългосрочни програми за развитие на
основните културни институции в общината: Къща-музей
„Филип Тотьо”, пещера „Орлова чука” – с. Пепелина,
манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка
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Гр. Две
могили
Гр. Две
могили, с.
Пепелина
с. Каран
Върбовка

1 700 000,
00

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Проект

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2022-2027

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

Проекти постоянен

110 000,00
41 000,00.

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Проект

постоянен
постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2022-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

Проект
2022-2023
Минист.
младежта и
спорта
Проект
2024-2027
Общ.
бюджет
проект

2022-2024

Общ.администрация
Общ.администрация
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III.

3.45.

Обогатяване на изложбите на характерни носии и
принадлежности в селата на общината

Цялата
територия

III.

3.46.

Цялата
територия

III.

3.47.

Ежегодно подпомагане дейността на културните
институции, чрез финансиране на културния календар на
Община Две могили
Стимулиране дейността на читалищата в малките населени
места на общината
Ежегодна оценка на потребностите на читалищата по
обективни критерии

Цялата
територия

Общ.
бюджет
/проект
Общ.
бюджет
/проект
Не е
приложимо
Не е
приложимо

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
постоянен
бюджет
/проект
Общ.
постоянен
бюджет
/проект
Проекти постоянен

Общ.администрация

III.

3.47.1.

III.

3.47.2.

Справедливо разпределяне на субсидията за дейността им

Цялата
територия

III.

3.47.3.

Включване на читалищата в проекти за подобряване на
тяхната ефективност и материално-техническа база
Прилагане на мерки за енергийна ефективност и
осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания,в
сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили

Цялата
територия
Гр. Две
могили

Въвеждане на допълнителни мерки за енергийна
ефективност на физкултурен салон в сграда на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ град Две могили“.
Подкрепа от страна на общината за пълноценна интеграция
и социализация на учениците от различните малцинствени
групи
Насърчаване активното участие на младите хора в
превантивни програми и кампании за намаляване на
престъпността, насилието и зависимостите
Разширяване участието на млади хора в дейности,
заложени в Общинския културен календар, Общинския
спортен календар, клубна и читалищна дейност
Разработване на политики за превенция на социалното
изключване на хората в неравностойно положение и за
активизиране на гражданското общество за толерантност и
съпричастност към тях

Гр. Две
могили

Проекти 2022-2023

Общ.администрация

Цялата
територия

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

III.

3.48.

III.

3.49.

III.

3.50.

III.

3.51.

III.

3.52.

III.

3.53.
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Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

1 300 000,
00

Проекти 2022-2023

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
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III.

3.54.

.Разработване на политики за преодоляване на изолацията
на маргинализираните групи и интегрирането им в
обществото;
Провеждане на общинска образователна и здравна
политика, ориентирана към етническите малцинства

Цялата
територия

Общ.
постоянен Общ.адмибюджет
нистрация
проект
III. 3.55.
Цялата
Общ.
постоянен Общ.адмитеритория
бюджет
нистрация
проект
III. 3.56.
Осъществяване на програми за превенция на всички форми Цялата
Общ.
постоянен Общ.админа насилие и подкрепа на жертвите на насилие
територия
бюджет
нистрация
проект
Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт в община Две могили
IV.

4.1.

Повишаване капацитета на общината за използване на
европейски фондове

Цялата
територия

IV.

4.2.

Включване на гражданите и бизнеса в процеса на
планиране на проектите

Цялата
територия

IV.

4.3.

Оптимизиране на системата за управление на финансовите
и материални ресурси но общината

Цялата
територия

IV.

4.4.

Подобряване на контрола и гарантиране на прозрачност
при изразходване на публичните средства

Цялата
територия

IV.

4.5

Повишаване събираемостта на местните данъци и такси

IV.

4.6.

IV.

4.7.

Прилагане на гъвкави форми за повишаване приходната
част на бюджета
Облекчаване административното обслужване на бизнеса

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

IV.

4.8.

Поетапно преминаване към електронно управление

IV.

4.9.

Подобряване качеството на административно обслужване
на гражданите и бизнеса
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Цялата
територия

Не е
приложимо

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект

постоянен

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация

постоянен
постоянен
постоянен

Общ.администрация
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IV.

4.10.

Разработване на стратегия за управление на общинската
собственост

Цялата
територия

IV.

4.11.

Цялата
територия

IV.

4.12.

IV.

4.13.

IV.

4.14.

IV.

4.15.

IV.

4.16.

IV.

4.17.

IV.

4.18.

IV.

4.19.

IV.

4.20.

IV.

4.21.

IV.

4.22.

Ежегодно изготвяне и приемане на годишни програми за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
Развитие на базисната инфраструктура на общинската
собственост за подобряване на икономическия климат в
общината
Придобиване на нови имоти, свързани с подобряване и
разширяване на общинската инфраструктура с пряко
обществено значение
Ежегодно застраховане на публичните и частни общински
имоти с максимална икономическа ефективност на
имущественото застраховане
Подобряване качеството на осъществяваните услуги от
общинските предприятия, при гарантиране на социална
поносимост и реинвестиции в активите
Ежегодна подготовка на оптимизирани годишни планове
за ползване на дървесина от общинския горски фонд на
Община Две могили
Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна
растителност
Ежегодно разработване и организиране на изпълнението на
Годишен план за защита на горските територии на
общината от пожари
Разработване съвместно с ветеринарните власти на
Общинска програма за контрол върху кучешката
популация на територията на общината
Осъществяване на контрол при изпълнението на
дезинсекции, дератизации и дезакаризации в общината
Разработване на програми за обучение на общинските
служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от
обучение на персонала
Повишаване ефективността на екипната работа на
общинските служители
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Не е
приложимо

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

78 000,00

Общ.
бюджет
проект
Не е
приложимо
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

2024-2027

Общ.администрация

постоянен

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет
Общ.
бюджет
проект
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

2021-2027

2021-2027

2021-2027

Общ.администрация
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IV.

4.23.

IV.

4.24.

IV.

4.25.

IV.

4.26.

IV.

4.27.

IV.

4.28.

IV.

4.29.

IV.

4.30.

Оптимизиране на системата на заплащане на общинските
служители, съобразена с квалификацията и периодичното
оценяване на резултатите от труда
Изграждане на партньорства с организации на гражданите
и на бизнеса
Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху
изпълнението на ПИРО

Цялата
територия

проект
Общ.
бюджет

Цялата
територия
Цялата
територия

Въвеждане на цялостно управление на качеството на
дейността на общинска администрация – Две могили, вкл.
чрез системи за управление на качеството
Създаване на нови публично-частни партньорства в
областта на публичните услуги и туризма
Обогатяване на интернет страницата на общината с
информация за младежки проекти, програми, стипендии,
обучение, стажуване, конкурси, мобилност на младите
хора и др. възможности за развитие
Популяризиране на доброволчеството в общината

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

Цялата
територия

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Цялата
територия
Цялата
територия

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

Цялата
територия

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Подобряване на съвместната работа на общинска
администрация с Българската православна църква и
другите официални религии
Оказване на съдействие за поддържане на съществуващите
храмове и изграждане на нови параклиси в селата

Цялата
територия

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация

IV.

4.30.1.

IV.

4.30.2.

Подкрепа и взаимодействие с Русенска митрополия и
мюсюлманско настоятелство

Цялата
територия

IV.

4.30.3.

Съдействие за извършване на консервационни и
реставрационни дейности на стенописите в църквите

Цялата
територия
Цялата
територия
Цялата
територия

IV.

4.31.

Разнообразяване и обогатяване на културния календар

IV.

4.32.

Организиране на местни културни празници и инициативи,
свързани с местните обичаи и традиции
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Не е
приложимо

Не е
приложимо

2021-2027

2021-2027

2021-2027
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IV.

4.33.

IV.

4.34.

IV.

4.35.

IV.

4.36.

Участие на общината в съвместни културни мероприятия с
партньорски организации в страната и в чужбина
Увеличаване броя на спечелените проекти и относителния
дял на привлечените средства от ЕС за съхраняване и
развитие на културно-историческото наследство,
традициите и занаятите
Сключване на договори за партньорство с други общини в
страната и в чужбина
Интегриране с други общини в страната и в чужбина за
разработване на съвместни проекти за икономическо
развитие, туризъм, културно сътрудничество,екология и
др.
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Цялата
територия
Цялата
територия

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

Цялата
територия
Цялата
територия

Общ.
бюджет
Общ.
бюджет

2021-2027

2021-2027

2021-2027

Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
Общ.администрация
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Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Плана за интегрирано
развитие на община Две могили за периода 2021 – 2027 г.12
Приоритет

Мярка
Проекти

II.

2.12.
Ремонт и укрепване на крила на пътен мост
по общински път RSE 2081 при с. Помен,
Община Две могили

II.

2.11.

II.

2.14.

II.

2.49.

II.

2.16.

„Изграждане на съоръжения, укрепване и
облицовка на корито на дере, минаващо
през с. Широково, община Две могили“
Проект „Реконструкция, модернизация,
оборудване и обзавеждане на
образователната инфраструктура в Община
Две могили – ОУ „Христо Ботев” с.
Баниска, Община Две могили, област Русе”
„Ремонт и рехабилитация на ул. "Христо
Ботев" в гр. Две могили от ОК 187 през ОК
188 до ОК 180“
Частичен ремонт на общежитието (1-ви
етаж) и ремонт на тоалетните в сградата на

Проектна
готовност

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея
(в лв.)

Чакащ
одобрение

Допълнителна информация

182 071,01 лв.

Източник на финансиране:
Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет
(МКВПМС)

151 918,00 лв.

Постъпили средства от МОН

В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
изпълнение

Поради статуса на проектите: В готовност за изпълнение, Чакащ одобрение, В готовност за кандидатстване и изпълнение, на този етап не е
възможно да бъде определен индикативен срок на изпълнение, общ индикативен бюджет на проектната идея и общ индикативен бюджет на всички
проекти
12
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II.

2.15.

II.

2.47.

II.

2.41.

II.

2.42.

II.

2.8.

II.

2.43.

II.

2.48.

II.

2.5.

училището на ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр.
Две могили
Ремонт на физкултурен салон и покрив на
СУ „СВ. св. Кирил и Методий“ гр. Две
могили
„Авариен ремонт на Детска градина в УПИ
V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, общ. Две
могили, обл. Русе“
„Преустройство и модернизация на
материалната база на ДЦПЛУ гр. Две
могили, за по – добра жизнена среда в
интерес на потребителите“
„Административен общински център за
обучение и подготовка”
„Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети
пехотен Дунавски полк“ между ОК 84 през
ОК 85, ОК 86 до ОК 90 в гр. Две могили“
„Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Две могили“ – втори етап
„Реконструкция покрив на блок А, блок Б,
топла връзка и входове“
Ремонт и рехабилитация на улица «Иван
Вазов» в с. Помен
„Основен ремонт и реконструкция на
общински път RSE 3084 /път № ІІІ-501 –
пещера „Орлова чука”/ от км. 0+000 до км.
4+000, в землището на с. Пепелина, Община
Две могили.”

В готовност за
изпълнение

151 918,00 лв.

Постъпили средства от МОН

Чакащ
одобрение

315 741,86 лв.

Чакащ
одобрение

54 965,00 лв.

Източник на финансиране:
Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет
(МКВПМС)
Източник на финансиране:
Фонд „Социална закрила”

В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
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III.

3.46.

III.

3.47.

III.

3.54,
3.55

II.

„Изграждане на мини футболно игрище в
поземлен имот с идентификатор
20184.1.2878 в град Две могили“
„Изграждане на зона за спорт, включваща
фитнес на открито в УПИ – I, кв. 151, гр.
Две могили, община Две могили“
Подобряване на образователната среда и
осигуряване на равен достъп до качествено
професионално обучение в ПГСС „К. А.
Тимирязев” – гр. Две могили”
„Реконструкция на улици в Община Две
могили”

В готовност за
кандидатстване
и изпълнение
Чакащ
одобрение
Чакащ
одобрение

40 729,32 лв.

1 243 945,20
лв.

Започнало
изпълнение
1 172 100,51
лв.

Общ индикативен бюджет на всички проекти
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Източник на финансиране:
Министерство на младежта и
спорта
Източник на финансиране:
Оперативна програма
„Региони в растеж”
В рамките на проекта са
предвидени за реконструкция
шест улици на територията на
Община Две могили - в с.
Кацелово, с. Острица, с.
Чилнов и гр. Две могили.
Източник на финансиране:
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Приложение № 2.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
План за интегрирано развитие на община Две могили за периода 2021-2027 г.
Период
2021 - 2027

1
Приоритет I

Собствени
средства –
Общински
бюджет
2

Отн.
дял
(%)
3

Републикански бюджет

4

Отн.
дял
(%)

Средства
от ЕС

Отн.
дял
(%)

Други
източници

Отн.
дял
(%)

5

6

7

8

9

ОБЩО

10
5 997 800,00

Приоритет II

50 396 741,86

Приоритет III

3 221 000,00

Приоритет IV

78 000,00

ОБЩО

Забележка:
Към момента на съставяне на ПИРО, графи 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 остават празни, тъй като не могат да бъдат попълнени с точност,
поради следното:
1. В Приложение № 1 - Програма за реализация на ПИРО на община Две могили за периода 2021 – 2027 : описание на предвидените
мерки и дейности, е уточнено, че: „празните клетки означават, че или за тези мерки индикативен бюджет към момента на
разработване на ПИРО не може да бъде определен, или че изпълнението на тези мерки ще се включи в обхвата на служебните
задължения на общинските служители в Община Две могили. При обоснована необходимост от допълнително заплащане , както
и от други разходи, свързани с тези мерки, като източник на финансиране ще се използва общинският бюджет или одобрени
разходи по проектите, изпълнявани от общината“. Следователно за тези мерки и дейности към момента на разработване на
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ПИРО не са предвидени съответни суми и последните не участват в графи 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10 на настоящото Приложение №
2;
2. Почти за всички мерки/ проекти, заложени в ПИРО, се предвижда смесено финансиране – от общинския бюджет, от
републиканския бюджет, от проекти по оперативните програми и от други източници, като предварително не е определен
процентът на съучастие. Следователно, и в настоящото Приложение № 2 не може да се отграничат сумите и относителния дял на
собствените средства, на средствата от републиканския бюджет, на средствата от ЕС и на средствата от други източници;
3. За проектите в готовност за кандидатстване и изпълнение , с които общината ще кандидатства по различни оперативни програми
и фондове през плановия период 2021-2027 г., (Приложение № 4) не е определен индикативен бюджет.
Определянето на точния размер на сумите и относителният им дял за графи 2; 3;4;5;6;7;8 и 9 ще се извършва текущо, в процеса на
реализация на ПИРО в рамките на плановия период 2021 -2027 г.

179

Приложение № 3

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Индикатори за продукт
Прио-

Индикатор

ритет,
мярка

информация

Период на
отчитане

Целева
стойност

Мерна

Източник на

единиц
а
Приоритет I.
Бр.

Община Две могили

3 г.

3

Бр.

Община Две могили

3 г.

12

Мярка1.3.1.

Приведени стратегически планови документи в съответствие с приоритетите на ЕС,
на страната и на СЦРП
Поддържани регулационни планове, кадастрални и специализирани карти за
устройствено планиране
Изработен ОУП

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 1.3.2.

Изработени подробни УП

Бр.

Община Две могили

3 г.

12

Мярка 1.4.

Изработена многослойна географско-информационна система (ГИС модел)

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 1.5.

Разработена политика за привличане на нови инвестиции

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 1.6.

Нараснал брой на работните места

%

ТСБ – Бяла, филиал
Две могили

1 г.

7

Мярка 1.7.

Проведени срещи на ръководството на общината с представители на бизнеса

Бр.

Община Две могили

1 г.

5

Мярка 1.8.

Увеличен брой ПЧП

Бр.

Община Две могили

3 г.

4

Мярка 1.9.

Изготвени видове информационни материали

Бр.

Община Две могили

2 г.

4

Мярка 1.10.

Разработeн Инвестиционен профил на община Две могили

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 1.11.

Изградени обекти в логистичен парк на индустриална зона „Изток“

Бр.

Община Две могили

4 г.

3

Мярка 1.12.

Разширена зона за отглеждане на животни

дка

Община Две могили

3 г.

5

Мярка 1.13.

Увеличена площ на пасища, мери и ливади за създаване на специализирани ферми

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.14.

Увеличена площ на трайните насаждения

%

Община Две могили

5 г.

15

Мярка 1.15.

Увеличена площ за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.1.
Мярка 1.2
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Мярка 1.16.

Увеличена площ за постоянни и временни пчелини

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.17.

Увеличени площи на зърнени култури

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.18.

Проведени обучения

Бр.

ПГСС

3 г.

3

Мярка 1.19.

Увеличени площи за биологично земеделие

%

Община Две могили

5 г.

20

Мярка 1.20.

Увеличена площ за реализация на земеделска продукция

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.21.

Проведени обучения

Бр.

ПГСС

3 г.

3

Мярка 1.22.

Проведена информационна кампания

Бр.

Областна дирекция
БАБХ - Русе

4 г.

2

Мярка 1.23.

Определени подходящи сгради

Бр.

Община Две могили

4 г.

3

Мярка 1.24.

Увеличен брой производства

%

Община Две могили

5 г.

20

Мярка 1.25.

Разработена общинска стратегия

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 1.26.

Изграден туристически информационен център

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 1.27.

Разработени на годишни програми

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 1.28.

Създадени нови туристически продукти

Бр.

Община Две могили

4 г.

2

Мярка 1.29.

Увеличен брой туристи

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.30.

Увеличен брой туристи

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.31.

Разширена леглова база

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.32.

Разработени проекти

Бр.

Община Две могили

5 г.

2

Мярка 1.33.

Брой участия

Бр.

Община Две могили

4 г.

2

Мярка 1.34.

Брой членства

Бр.

Община Две могили

4 г.

2

Мярка 1.35.

Увеличена площ за експониране

%

Община Две могили

4 г.

20

Мярка 1.36.

Брой удостоверения и табели

Бр.

Община Две могили

4 г.

6

Мярка 1.37.

Видове рекламни материали

Бр.

Община Две могили

4 г.

4

Мярка 1.38.

Нови обекти/дейности в приоритетната зона за въздействие

Бр.

Община Две могили

6 г.

4

Приоритет II.
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Мярка 2.1.

Изградени и подменени водопроводи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х13

Мярка 2.2.1.

Изграден водопровод и канализация

Км

Община Две могили

7 г.

х

Мярка 2.2.2.

Изградена пречиствателна станция

Бр.

Община Две могили

7 г.

1

Мярка 2.3.

Ремонтиран участък

Км

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.4.

Ремонтиран участък

Км

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.5.

Км

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.6.

Основен ремонт и реконструция на път RSE 3084 (от път Две могили - Иваново до
пещера „Орлова чука”)
Рехабилитирани улични мрежи и тротоари

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.7.

Обособени места за паркиране

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 2.8.

Ремонтирана улица

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.9.

Ремонтирана улица

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.10.

Ремонтирана улица

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.11.

Укрепено дере

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 2.12.

Ремонтиран мост

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 2.13.

Изградена пътна инфраструктура

Км

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.14.

Ремонтирано училище

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 2.15.

Ремонтирани читалища

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.16.

Ремонтирани и модернизирани сгради

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 2.17.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 2.18.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.19.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.20.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.21.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.22.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.23.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

13
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Мярка 2.24.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 2.25.

Извършен ремонт и реконструкция

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.26.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.27.

Извършено обновяване

Бр.

Община Две могили

5 г.

10

Мярка 2.28.

Брой улици

Бр.

Община Две могили

1 г.

х

Мярка 2.29.

Камери за видеонаблюдение

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 2.30.

Създадено предприятие

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.31.

Инфраструктурни обекти

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 2.32.

Инфраструктурни обекти

Бр.

Община Две могили

6 г.

х

Мярка 2.33.

Увеличен дял енергоспестяващи осветителни тела

%

Община Две могили

2 г.

100

Мярка 2.34.

Приети годишни програми за ограничаване на рисковете

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.35.

Разработена дългосрочна енергийна програма

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 2.36.1.

Увеличен дял санирани сгради

%

Община Две могили

5 г.

50

Мярка 2.36.2.

Изградени отоплителни системи

Бр.

Община Две могили

4 г.

6

Мярка 2.37.

Извършена реконструкция

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 2.38.

Изграден център

Бр.

Община Две могили

7 г.

1

Мярка 2.39.

Рекултивирано депо

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 2.40.

Стабилизиран терен

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 2.41.

Изградени нови ВЕИ

Бр.

Община Две могили

7 г.

3

Мярка 2.42.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.43.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.44.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.45.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.46.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.47.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.48.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1
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Мярка 2.49.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 2.50.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 3.1.1.

Осигурено обучение

Бр.

Община Две могили

3 г.

5

Мярка 3.1.2.

Осигурени работни места

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.2.1.

Проведени прегледи

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.2.2.

Изготвени графици

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.2.3.

Осигурени специалисти

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.2.4.

Осигурен ремонт

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 3.3.

Проведени кампании

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 3.4.

Осигурени училища

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.5.

Програми с подрастващи

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.6.

Проведени кампании

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.7.

Привлечени млади учители

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.8.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.9.1.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.9.2.

Приети програми

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 3.10.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.11.

Увеличен библиотечен фонд

%

Община Две могили

3 г.

20

Мярка 3.12.

Създаден фонд

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 3.13.

Изготвена програма и план

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 3.14.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.15.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.16.1.

Нови инициативи в ЦОП

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.16.2.

Брой съоръжения за целогодишен достъп

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.17.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Приоритет III.
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Мярка 3.18.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.19.

Разработени политики

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.20.

Подпомогнати граждани

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.21.

Изготвена карта

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 3.22.

Осъществени участия

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.23.

Проведени обсъждания

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.24.

Разширен обхват на услугата

%

Община Две могили

3 г.

20

Мярка 3.25.

Изготвeна база данни

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 3.26.

Разработена политика

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 3.27.

Отпуснати помощи

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.28.1.

Усъвършенстван регламент

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 3.28.2.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

2 г.

х

Мярка 3.29.

Изградени детски площадки

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 3.30.

Изградени обекти

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.31.

Благоустроени обекти

Бр.

Община Две могили

6 г.

х

Мярка 3.32.

Благоустроен парк

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Мярка 3.33.

Извършени подобрения

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 3.34.

Модернизирани бази

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.35.

Изграден комплекс

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Мярка 3.36.

Брой проекти

Бр.

Община Две могили

4 г.

3

Мярка 3.37.

Нови дейности в клубовете

Бр.

Община Две могили

4 г.

3

Мярка 3.38.

Отпуснати финансови средства

Лв

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.39.

Нараснал брой участници

%

Община Две могили

3 г.

20

Мярка 3.44.

Финансирани дейности

Бр.

Община Две могили

1 г.

х

Мярка 3.41.

Изградено игрище

Бр.

Община Две могили

4 г.

1

Мярка 3.42.

Изградена зона

Бр.

Община Две могили

4 г.

1
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Мярка 3.43.

Изграден парк

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 3.44.

Разработени програми

Бр.

Община Две могили

4 г.

4

Мярка 3.45.

Обогатени изложби

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.46.

Отпуснати финансови средства

Лв

Община Две могили

1 г.

х

Мярка 3.47.1.

Извършени оценки

Бр.

Община Две могили

1 г.

х

Мярка 3.47.2.

Изработена критериална система

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 3.47.3.

Участие в проекти

Бр.

Община Две могили

4 г.

2

Мярка 3.48.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 3.49.

Извършен ремонт

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 3.50.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 3.51.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 3.52.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 3.53.

Разработена политика

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Мярка 3.54.

Разработена политика

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Мярка 3.55.

Разработена политика

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Мярка 3.56.

Разработена програма

Бр.

Община Две могили

5 г.

1

Приоритет IV.
Мярка 4.1.

Брой проекти

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 4.2.

Брой проекти

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 4.3.

Оптимизирана система

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 4.4.

Подобрена система

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 4.5.

Повишена събираемост

%

Община Две могили

3 г.

10

Мярка 4.6.

Приложени форми

Бр.

Община Две могили

6 г.

х

Мярка 4.7.

Оптимизирана система

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 4.8.

Внедрена система

Бр.

Община Две могили

7 г.

1

Мярка 4.9.

Подобрена система

Бр.

Община Две могили

6 г.

1
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Мярка 4.10.

Разработена стратегия

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 4.11.

Разработени програми

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 4.12.

Разширена базисна инфраструктура

%

Община Две могили

5 г.

10

Мярка 4.13.

Придобити нови имоти

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.14.

Застраховани имоти

Бр.

Община Две могили

1 г.

х

Мярка 4.15.

Извършени подобрения

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.16.

Подготвени планове

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 4.17.

Подържани паркове

Бр.

Община Две могили

6 г.

11

Мярка 4.18.

Разработени планове

Бр.

Община Две могили

1 г.

1

Мярка 4.19.

Разработена програма

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 4.20.

Разработена система за контрол

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 4.21.

Разработени програми

Бр.

Община Две могили

4 г.

х

Мярка 4.22.

Оптимизирана система на екипна работа

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 4.23.

Оптимизирана система на заплащане

Бр.

Община Две могили

6 г.

1

Мярка 4.24.

Изградени партньорства

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.25.

Изградена система

Бр.

Община Две могили

2 г.

1

Мярка 4.26.

Въведена система

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 4.27.

Създадени нови ПЧП

Бр.

Община Две могили

6 г.

х

Мярка 4.28.

Обогатена страница

Бр.

Община Две могили

3 г.

1

Мярка 4.29.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.30.1.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.30.2.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.30.3.

Осъществени инициативи

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.31.

Нови инициативи

Бр.

Община Две могили

3 г.

х

Мярка 4.32.

Организирани празници

Бр.

Община Две могили

3 г.

х
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Мярка 4.33.

Брой участия

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.34.

Брой проекти

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.35.

Сключени договори

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Мярка 4.36.

Брой проекти

Бр.

Община Две могили

5 г.

х

Индикатори за резултат
Стратегическа цел
Индикатор
Стратегическа цел 1
Развитие на
конкурентноспособна
местна икономика

Стратегическа цел 2
Изграждане на ефективна
техническа инфраструктура
за постигане на устойчиво
развитие

Стратегическа цел 3

1.
2.
3.
4.
5.

Обем на произведената продукция
Приходи от дейността
Печалба
Добавена стойност
Обем ДМА

Мерна
единица

Източник на
информация

Период
на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв
Хил. лв

НСИ,
Общината
НСИ,
Общината
НСИ,
Общината
НСИ,
Общината
НСИ,
Общината

1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.

61 120
83 369
6 700
22 229
44 920

65 643
91 706
9 380
26 675
46 268

км
км

Общината
Общината

4г
4 г.

8,8
20,7

11,4
29,2

бр.

Общината

7г

0

1

Общината

3

1.
Увеличаване дължината на
пътищата:

а) в отлично състояние
б) в добро състояние
2.Изградена канализация и
пречиствателна станция
3.Подновена водопроводна мрежа
4. Изградени нови ВЕИ
5. Осигурен широколентов интернет
1. Подобрено здравеопазване
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Осигуряване на
необходимата среда за
развитие на човешките
ресурси в общината

Стратегическа цел 4
Повишаване
ролята
на
местната власт за ускоряване
развитието на общината

2. Осигурена заетост на работната сила
3. Развита образователна система
4. Развитие на културата, културните
институции и спорта
5. Развитие на социалната
инфраструктура и социалните услуги
6. Съхранена природна среда
1. Повишаване на административния
капацитет
2. Подобрено качество на
административните услуги
3. Електронно управление
4. Разширяване на партньорството с
бизнеса и организациите на гражданското
общество

Общината
Общината

3
4г

Общината

4 г.

Общината
Общината

4 г.
7г

Общината

4 г.

Общината

3 г.

Общината

4 г.

Общината

3 г.
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Приложение № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ПРЕЗ 2016 г. – 2019 г. В ПРОЕКТИ
ПО РАЗЛИЧНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И СЪС СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

СТОЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

ПРИКЛЮЧЕНИ

1.

Проектът цели подобряване на жизнената среда в
населеното място. Благоустрояването и обособяването на
зона за отдих допринася за подобряването на цялостния облик
„Обичам природата – и аз на населеното място.
участвам” с. Могилино
Със средствата са изградени зона за отдих и детска
площадка със съоръжения за игра - къщичка с пързалка и
люлка, стена за катерене, люлка - везна, пейки, кошчета,
катерушка и беседка за отдих.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на
предлаганите социални услуги на над 265 възрастни хора и
такива в неравностойно положение, които не могат да си
осигурят храна сами или с помощта на своите близки, поради
финансови или битови затруднения.
По проекта са закупени и монтирани:
• Професионална ел. печка с 6 котлона и фурна - 2 бр.

2.

„Модернизация
на
•
кухненското оборудване на - 1 бр.
кухненския блок в Общинско
•
предприятие
Обществено
•
хранене - гр. Две могили”
•
•
•
•
•
•

Професионален хладилен шкаф нискотемпературен 23 760,00 лв. от
които 21 384,00
Картофобелачка със стойка и филтър – PL 8 - 1 бр.
лв. са от ФСЗ и
Зеленчукорезачка - 1 бр.
2 376,00 лв. СФ
Нож неръждаем за резени за зеленчукорезачка - 1 бр.
Нож неръждаем за ленти за зеленчукорезачка - 1 бр.
Миксер мотор професионален - 1 бр.
Приставка за разбиване - 1 бр.
Приставка за пасиране - 1 бр.
Скара тръбна изцяло неръждаема - 1 бр.

Фонд „Социална
закрила”

• Аспираторен чадър без вентилатор - 4 бр.

190

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проектът цели създаване на приятно място за игра и
„Изграждане
фитнес
на
отмора на подрастващите, подобряване на жизнената среда в
открито в с. Чилнов, Община
населеното място. Благоустрояването и обособяването на
Две могили”
зона за отдих и допринася за подобряването на цялостния
облик на населеното място.
Проектът цели подобряване на жизнената среда в
населеното място. Благоустрояването и обособяването на
„Обособяване зона за спорт и зона за отдих и допринася за подобряването на цялостния
детски игри в с. Баниска”
облик на населеното място.
Монтирани са мини футболно игрище, волейболно
игрище и фитнес уреди на открито.
Проект „Организиране и
С изпълнението на проекта се стимулиране интереса на
провеждане на фестивал на
децата и младежите с различен социален статус в културното
децата
от
ЦОП
от
и образователно развитие и увеличаване възможностите за
Североизточна България под
откриване и творческо развитие на даровити деца и младежи
надслов „ОРЛОВА ЧУКА
от социалните институции и деца от етносите. Осигури се
ПЕЕ
И
ТАНЦУВА,
поле за изява на творческите заложби и потенциал на децата.
РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“
„Реконструкция покрив ДГ
Изпълнена е метална и дървена конструкция на покрива
„Св. Св. Кирил и Методий“
на блок А-А, направена е дъсчена обшивка, изпълнено е
гр. Две могили“ с първи етап
покритие с керемиди, тип „Мизия“, изпълнено е
„Реконструкция покрив на
водоотвеждането от покрива на блок А-А, изпълнена е
блок А-А и мълниеотводна
мълниезащита.
инсталация“
Изпълнен е водопровод Ф90 с пожарни хидранти и
„Изграждане на водопроводи
сградни водопроводни отклонения. С това се реши проблема
в стопански двор „Запад” в
за самостоятелно ползване на питейна вода от собствениците
гр. Две могили“ – първи етап
на прилежащите имоти.
„Основен
ремонт
на
санитарни възли в сгради с
С изпълнението на проекта е възобновено безопасното
идентификатори
функциониране на помещенията (санитарни възли) и са
20184.1.755.1 и 20184.1.755.2
повишени хигиенните условия.
на СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Две могили,

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

5 391,00 лв. от
ФСЗ
599,00 лв.
съфинансиране

Фонд „Социална
закрила”
(МТСП)

117 394,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

116 717,00

Субсидия от
Републикански
бюджет

124 401,89 лв.

Проект „Красива
България” към
МТСП
Община Две могили
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община Две могили, област
Русе“

9.

Проект „Горска аптека“

Проектът се осъществи в централната сграда на ДГ
„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, като целта е
превръщане на двора на детската градина в природна среда за
обучение, труд, спорт и игра на открито, чрез оборудване на
екозона в двора и монтиране на детски съоръжения за игра.

10.

Проект
„Посланици
природата“

Проектът се реализира във филиала на детската
на градина в село Кацелово. Целта е почистване, залесяване и
озеленяване на дворното пространство и създаване на кът за
обучение и игра на открито.

11.

12.

Целта на извършения ремонт е подобряване на
възможностите за културно развитие на общността и
гражданите на територията на село Помен и Община Две
могили като цяло.
Целта обхваща подобряване на
Проект
„Ремонт
и
възможностите за духовно развитие и отдих, развитие и
модернизация на „Културен
обогатяване на културния
живот, социалната и
дом“ село Помен, община
образователната дейност, запазване на обичаите и традициите
Две могили, област Русе“
на българския народ, разширяване на знанията на гражданите
и приобщаването им към ценностите и постиженията на
науката, културата и изкуството на територията на село
Помен.
Основната идея на проекта е от неизползваемия терен
да се създаде едно приятно място за детски игри и отдих на
населението.
Целите на проекта са:
Проект „Всички заедно, ръка
• Подобряване жизнената среда на населението;
за ръка – да почистим и
• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона за
обособим зона за отдих и отдих;
игри сред зеленина“
• Повишаване на екологичната култура и навлизане на
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда
сред младите хора в град Две могили;
• Да се подобри екологичната обстановка в района - да се
почисти терена и се подобри зелената система;

4 999,76 лв.

4 954,80 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)
Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

324 600,00 лв.

ПМС № 315 от
19.12.2018 г.

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)
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• Създаване в централната част на град Две могили място
за отдих и игра на децата и населението;
• Приобщаване на населението към социален живот и
повишаване на неговата ангажираност в процеса на решаване на
проблемите в населеното място.

„РСУО – регион
(Бяла, област Русе)
13.

Борово

„РСУО – регион Борово
(Бяла,
област
Русе)
–
площадка за сепарираща и
компостираща инсталации“

2 962 860,87 лв.
БФП (за първи
Целта на проекта е изграждането на необходимата
етап) от
инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на
ПУДООС
цялото количество битови отпадъци, генерирани на
територията на регион Борово, обхващащ Борово, Бяла, Две
1 999 988,32 лв.
могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово.
безлихвен заем
С разрешение за ползване № СТ-05-477/12.04.2019 г. е
и
Предприятие за
въведена в експлоатация „Регионална система за управление
1 692 104.08 лв.
управление на
на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе), находящ
от общините
дейностите по
се в ПИ 000960 в м. „Трапито“ в землището на гр. Бяла,
(включени в
опазване на околната
Община Бяла, област Русе.
РСУО)
среда (ПУДООС)
От 08.05.2019 г. Община Две могили извозва битовите
отпадъци на Регионално депо – Бяла.
2 938 200,18 лв. Община Две могили
Като собственик на Регионалното депо, Община Бяла
БФП (за втори
предостави на Община Две могили за безвъзмездно
етап) от
управление следните вещи:
ПУДООС
• специализиран автомобил „Скания“ – 1 бр.
• контейнери за рециклируеми отпадъци – 340 бр.
• контейнери тип гондола за зелени отпадъци – 19 бр.

14.

С реализирането на проекта се цели извършване ремонт
на покривна конструкция с цел спиране на течовете от
„Реконструкция,
дъждовни и снежни води, водоотвеждане на покрива,
модернизация и обновяване ламаринена обшивка. Във връзка с енергийната ефективност
на НЧ „Пробуда-1927“ с. на сградата се извършва външна и вътрешна изолация с
Батишница“
необходимите за това дейности, подменя се старата дограмата
с нова. За осигуряване на достъпна среда се изгражда рампа
за инвалиди и санитарни възли.

252 000,00 лв.
безлихвен заем
от ПУДООС

292 908,00 лв.

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
/МКВПМС/
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15.

16.

17.

18.

„Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа и тротоари на
участък от ул. „Христо
Ботев”, гр. Две могили,
Община Две могили”
„Основен ремонт на улица
„Чипровци“,
град
Две
могили,
община
Две
могили от ОК 351 до ОК 417
с първи етап от км. 0+000 до
0+180“
„Изграждане водопроводи в
стопански двор „Запад“ в гр.
Две могили” – втори етап от
ОК 499, през ОК 498, ОК 496,
ОК 495 до ОК 36А

Целта на проекта е подобряване на уличната настилка,
осигуряване на носимоспособност, подобряване на
транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на
условия за безопасност на движението.

430 991,00 лв.

ПМС № 165 от
07.08.2018 г.

Целта на проекта е подобряване на уличната настилка,
осигуряване на носимоспособност, подобряване на
транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на
условия за безопасност на движението.

135 822,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

Изпълнен е водопровод Ф63 и сградни водопроводни
отклонения, с което се реши проблема за самостоятелно
ползване на питейна вода от собствениците на прилежащите
имоти.

63 252,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

15 413,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

10 000,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

С настоящия проект се предвижда изпълнението на
„Ремонт и модернизация на следните строително-ремонтни работи:
кметство в село Баниска,
• подмяна на дограма;
Община Две могили, Област
• подмяна на осветителни тела;
• нова настилка във фоайе;
Русе“
• ремонт на санитарно помещение и др.

19.

Проект „За нас и нашите
Основната цел на проекта е в парка да се засадят храсти и да
деца, обособяване зона за се обособи място за спорт - да се монтират фитнес уреди, да се
спорт – фитнес на открито в с. създаде едно приятно място за спорт, детски игри и отдих на
населението.
Батишница“

20.

Изграждане на система за
видеонаблюдение

27 800,00 лв.

21.

Основен ремонт на хижа
„Орлова чука“

68 300,00 лв.

22.

Ремонт на общинска пътна
мрежа по път RSE 2081 от км.
5+900 до км. 7+900 (с. Помен)

111 332,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет
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23.

ППР и ремонт на общинска
пътна мрежа по път RSE 3084
на км. 4+000 (пътя към
пещера „Орлова чука“)

40 270,00 лв.

24.

Ремонт на тротоари в гр. Две
могили

13 145,00 лв.

25.

26.

27.

Изграждане на водопроводи
и огради на гробищни
паркове
Текущ ремонт в детска
градина гр. Две могили за
настаняване на детска ясла

45 396,00 лв.
53 351,00 лв.

Текущ ремонт на улици

69 280,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет
Субсидия от
Републикански
бюджет

Периода на изпълнение на проекта е от 15.09.2016 г. до
30.04.2017 г.
Услугата ползват 50 потребителя, като целевата група
е:

28.

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се
грижат
за тях, установено от съответната дирекция „Социално
„Осигуряване на топъл обяд
подпомагане“;
2016-2019 г.”
• Самотно живеещи лица и семейства, които немогат да се
издържат чрез имуществото си или труда си и получаващи
минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за
инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова
дейност;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по
смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за
убежището и бежанците.

19860,50 лв.
Бюджета на
проекта е
увеличен на
158 254,25 лв.
считано от
01.05.2017 г.

Оперативна
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане от
Фонд за европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица
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29.

„Звено за социални услуги в
Община Две могили”

30.

„Рехабилитация
и
реконструкция на участъци
от общински пътища: RSE
1082, TGV 1137, RSE 2004, в
Община Две могили”

Подадено е искане за увеличаване броя на
потребителите и удължаване срока на предоставената услуга.
Сключено е допълнително споразумение, като броя на лицата
е увеличен от 50 на 70 потребителя, а срока е удължен до
31.12.2019 г.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на
живот и на достъпа до интегрирани социални услуги за
социално включване, включително и здравни на хора с
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 497 293,31 лв.
самообслужване, както и предоставяне на възможности за
връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат
грижи за близките си с увреждания.
От 01 октомври 2017 г. е сключено споразумение 69 195,00 лв. по
между Агенция за социално подпомагане и Община Две
ПМС № 137
могили във връзка с Постановление № 137/05.07.2017 г. за от 05.07.2017г.
удължаване срока на социалната услуга до 31 декември 2017
г.
През м. декември 2017 г. е сключено споразумение 312 761,00 лв.
между Агенция за социално подпомагане и Община Две по ПМС № 332
могили във връзка с изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017 г. от 22.12.2017г.
със срок до 31.12.2018 г.
Към настоящия момент по програмата се обгрижват 80
потребителя от 62 лични асистенти/домашни помощници.
През м. декември 2018 г. е сключено споразумение
между Агенция за социално подпомагане и Община Две 312 761,00 лв.
могили във връзка с изпълнение на ПМС № 344/21.12.2018 г. по ПМС № 344
със срок до 31.08.2019 г.
от 21.12.2019г.
Към настоящия момент по програмата се обгрижват 70
потребителя от 57 лични асистенти.
Целта на проекта е възстановяване на техническите
характеристики на общинска пътна мрежа по път RSE 1082,
път RSE 2004, път TGV 1137.
5 571 013,82 лв.
Договора за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ е под № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г.

Министерство на
труда и социалната
политика

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2
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След проведени обществени поръчки и избрани
изпълнители, на 08.03.2019 г. е подписан анекс към договора
за отпускане на БФП
Целта на проекта е осигуряване на безплатен достъп до
безжичен интернет на обществените места, включително
паркове, площади, обществени сгради.

31.

Проект „Wifi4EU”

32.

На 28.02.2019 г. е сключено споразумение с МТСП за
изпълнение на проект „Ремонт и модернизация на Детска
градина „Първи юни” с. Баниска.
„Ремонт и модернизация на
По проекта са предвидени следните строителноДГ „Първи юни“, село
ремонтни работи: ремонтиране на помещенията – подове,
Баниска,
Община
Две
тавани, стени; саниране на помещенията; подмяна на
могили“
дограмата; подмяна на осветителните тела; подмяна на
санитарните прибори; подмяна на отоплителни тела
(радиатори).
Цели на проекта:

33.

34.

35.

• Да се облагородят зелените площи, намиращи се в
района;
• Изграждане на зелена система, засаждане на дървесни и
Проект „Обичам природатахрастовидни видове и оформяне на цветни лехи;
и аз участвам от с. Бъзовец,
• Монтаж на предоставените уреди за спорт – фитнес уреди
Община Две могили“
за открито;
• Запазване на постигнатото чрез недопускане на повторно
замърсяване, предпазване от повреди и посегателства на
елементите от новосъздадената зелена система и кътовете за игра.

Проекта се изпълнява във филиал „Детелина“ в с.
Бъзовец към ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” с. Баниска.
Проект „Горска аптека”
С реализирането на проекта „Горска аптека“, дворът на
детската градина ще стане прекрасна зелена природна среда
за обучение, труд, спорт и игра.
„Основен
ремонт
и
Настоящият проект предвижда основен ремонт и
благоустрояване на площад благоустрояване на площада пред „Културен дом“ с.
пред „Културен дом“ в село Кацелово.
Кацелово“
Целта на проекта е:

15 000,00 евро

Министерството на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

156 307,00 лв.

Проект „Красива
България“ към
МТСП
Община Две могили

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

4 999,92 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

50 317,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет
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• Подобряване жизнената среда на населението;
• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона
за отдих;
• Повишаване на екологичната култура и навлизане на
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната
среда сред младите хора в село Кацелово;
• Създаване в централната част на село Кацелово
място за отдих и игра на децата и населението;
• Приобщаване на населението към социален живот.
Целта на проекта е:

36.

• намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните
произшествия (ПТП);
• намаляване на скоростта на пътните превозни средства в
населените места в границите от 50 до 30 km/h;
• подобряване на съгласуваността, видимостта и
разпознаваемостта,
както и подходящо използване на средствата за
„Изграждане на препятствия
ограничаване на скоростта на движение, на пътните знаци и на
за ограничаване скоростта на
пътната маркировка;
МПС в с. Бъзовец“
• намаляване на потенциалните конфликти между
участниците в движението и създаване на усещане за безопасност
у всички участници в движението;
• указване на границите на уличния участък с изменени
пътни условия;
• подобряване на въведения режим на движение, който
осигурява безопасно преминаване през уличния участък.

37.

„Изграждане на водопроводи
в стопански двор „Изток”
град Две могили, включващ
следните подобекти: ПИ
20184.1.2852 - улица; ПИ
20184.1.2854 - улица; ПИ
20184.1.2853 - улица; ПИ
20184.1.2855 - улица; ПИ
20184.1.2851 - улица; ПИ
20184.1.2758 - улица от бивш

Целта на проекта е изграждане на нови водопроводи в
бивш стопански двор на АПК, за да бъдат захранени с
питейна вода всички новообразувани имоти и удовлетворени
нуждите на собствениците им.
Предлаганите за изграждане водопроводи ще са по
трасето на съществуващи в бившия стопански двор „Изток”
вътрешно ведомствени пътища. Ще бъдат монтирани
пожарни хидранти за противопожарни нужди. Ще се изградят
и водопроводни отклонения до всеки един имот.

15 200,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

592 549,00 лв.

ПМС № 348 от
18.12.2019 г.
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„Фуражен цех” до края на гр.
Две могили”
Улица „Крали Марко“ в гр. Две могили е в не добро
състояние вследствие на атмосферните влияния, причинили
множество деформации и разрушения, съществуващата
настилка е в лошо експлоатационно състояние, а на ул. „Пети
пехотен Дунавски полк“ липсват тротоари. В тази връзка
възникна необходимост от извършване на неотложен ремонт
и рехабилитация на ул. „Крали Марко“ и ул. „Пети пехотен
Дунавски полк“ в гр. Две могили, Община Две могили, които:
• обслужват голям брой от населението на града;
• основна пътна връзка между западната и
централната част на града.
Изграждането на площадката, значително ще подобри
живота на населението, ще осигури възможност за активни
занимания и отдих на открито на деца и възрастни.
Площадката на открито ще удовлетвори желанието на голям
брой деца, ученици и младежи.
Целта на проекта е:

38.

„Ремонт и рехабилитация на
улица „Крали Марко“ от ОК
105 до ОК 101 и тротоари на
ул. „Пети пехотен Дунавски
полк“ между ОК 90 през ОК
86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две
могили“

39.

„Изграждане на кът за отдих
• Подобряване жизнената среда на населението;
и игра на открито в гр. Две
• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона за
могили“
отдих;

321 088,00 лв.

ПМС № 348 от
18.12.2019 г.

63 440,00 лв.

ПМС № 348 от
18.12.2019 г.

335 216,91 лв.

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
(МКВПМС)

• Повишаване на екологичната култура и навлизане на
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда
сред младите хора в град Две могили;
• Създаване в тази част на град Две могили място за отдих
и игра на децата и населението;
• Приобщаване на населението към социален живот.

40.

„Обновление, модернизация
и реконструкция на сграда
читалище „Н. Й. Вапцаров1914“ с. Баниска, Община
Две могили, област Русе“

От атмосферните влияния сградата е видимо
амортизирала и се нуждае от незабавно извършване на
ремонтни дейности за запазване на сигурността и годността
за експлоатация на сградата.
Съществуващият покрив е напълно негоден.
Необходимо е укрепване на съществуващата покривна
конструкция и цялостна подмяна и възстановяване на
покритието. Необходимо е възстановяване на мазилки по
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фасада, да се проследи ел. захранването и да се подменят част
от осветителните тела, които са пълни с вода.
Целта на ремонта е подобряване състоянието на
„Ремонт и модернизация на
материалната база, подобряване на енергоемкостта на
сграда „Здравен участък“
сградата, подобряване
състоянието на медицинските
село Помен, Община Две
кабинети, където се обслужва населението от селата Помен,
могили, област Русе“
Могилино и Баниска
Уличен
водопровод от
кръстовището
Целта на проекта е изграждане на нов участък от
на бул. «България» и ул. уличен водопровод за водоснабдяване на стопанска сграда в
«Елба» до УПИ II, кв. 116 гр. УПИ за захранване с питейна вода.
Две могили, обл.Русе

59 900,00 лв.

ПМС № 348 от
18.12.2019 г.

62 250,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

1.

В рамките на проекта са предвидени за реконструкция шест
улици на територията на Община Две могили - в с. Кацелово, с.
„Реконструкция на улици в
Острица, с. Чилнов и гр. Две могили.
Община Две могили”
На 28.05.2019 г. е сключен Договор № BG06RDNP001-7.0010048-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

1 172 100,51 лв.

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

2.

На 20.05.2019 г. е сключен Договор за БФП за изпълнение на
проект „Социални, икономически и образователни мерки за
„Интегриране на уязвими групи
интеграция на уязвими групи в община Две могили“.
в община Две могили“
Срокът за изпълнение на проекта е от 20.03.2019 г. до
31.12.2020 г.

395 871,81 лв. по
ОПРЧР
и
389 480,00 лв.
по ОПНОИР

Оперативна програма
„Наука и образование
за интелигентен
растеж” и Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“

Обща стойност
678 305,60 лв.
за
техническа
рекултивация
674 318,38 лв.
(ПУДООС)
и
биологична
рекултивация
3 987,22 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

41.

42.

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.

„Закриване и рекултивация на
съществуващо депо за битови
отпадъци на територията на
община Две могили, ПИ
20184.60.381.”

Реализацията на проекта ще създаде условия за укрепване и
запечатване на тялото на депото, изграждане на система за
събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на депото,
изграждане на дренажна система за отвеждане на повърхностните
води, попаднали върху тялото на депото, и изграждане на канавки
за отвеждане на повърхностните атмосферни води. Проектът ще
даде възможност за съвременно и безопасно обезвреждане на
отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на почвите,
подземните и повърхностните води и атмосферния въздух и за
намаляване на рисковете за човешкото здраве.
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(община)

4.

„Ландшафтно
оформяне
и
стабилизиране на нарушен
терен – част от ПИ с
идентификатор 20184.47.216 в
землището на гр. Две могили”

5.

„Основен ремонт на тротоари в
гр. Две могили по бул.
„България“ и ул. „Ст. Терзиев“

6.

Проект „Основен ремонт на
сграда „Здравен дом“ и промяна
предназначението на втори етаж
в кметство с. Батишница“

Съгласно техническото решение на проектанта, при
реализирането на проекта за „Ландшафтно оформяне и
стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор
20184.47.216 в землището на гр. Две могили.” ще се постигне
вписването на терена в околния ландшафт и неговото
стабилизиране, а генерираните излишни земни маси ще бъдат в
достатъчен обем за изпълнението на техническата рекултивация на
съществуващото депо на територията на гр. Две могили.
Стартирането и реализирането на проекта е пряко зависимо
от стартирането на дейностите по рекултивация на общинското
депо.
При изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община
Две могили, ПИ 20184.60.381.” ще се изпълнят и дейностите по
ландшафтното оформяне на нарушен терен в землището на гр. Две
могили.
Проектът има за цел да бъдат реконструирани и изградени
следните тротоари в гр. Две могили:
• Ремонт тротоар по бул. „България” между ОК 244 и ОК
247, гр. Две могили, с приблизителна дължина 22 м.;
• Основен ремонт тротоар по бул. „България” между ОК 249
и ОК 250, гр. Две могили, с приблизителна дължина 120 м.;
• Изграждане тротоар на ул. „Пети Пехотен Дунавски полк”
между ОК 90 през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 гр. Две могили, с
приблизителна дължина 170 м.;
• Ремонт тротоар по ул. „Стоян Терзиев” между ОК 263 през
ОК 268 до ОК 269 в гр. Две могили, с приблизителна дължина 60
м.;
• Ремонт тротоар по ул. „Стоян Терзиев” между ОК 260 през
ОК 261 до ОК 262 в гр. Две могили, с приблизителна дължина 55
м.
Целта на проекта е възстановяване на техническите
характеристики на част от тротоарите в гр. Две могили.
Цел на проекта:
• Основен ремонт на първи етаж на здравен дом;
• Преустройство на помещенията на втори етаж в
канцеларии за нуждите на кметство Батишница;

2600,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС)

99 940,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

165 929,00 лева

Проект „Красива
България” към МТСП
Община Две могили
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• Всички помещения ще бъдат напълно санирани, това
включва подове, тавани, стени, дограма, врати и подмяна на
съществуващи Ел. осветителни тела с нови енергоспестяващи;
• Изграждане на външна топлоизолация, мазилка по цялата
фасада на сградата.

7.

8.

Основен
ремонт
покрив
Читалище с. Могилино и
Предвижда се основен ремонт на покрива и преустройство
промяна предназначението на на част от помещенията на първи етаж в канцеларии за нуждите на
част от 1-ви етаж в кметство и кметство Могилино и здравен кабинет.
здравен кабинет
Целта на проекта е подобряване на уличната настилка,
„Ремонт на ул. „Чипровци“ в гр. осигуряване на носимоспособност, подобряване на транспортноДве могили“
експлоатационните качества, осигуряване на условия за
безопасност на движението.

85 320,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

37 740,00 лв.

Субсидия от
Републикански
бюджет

ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ

1.

2.

3.

Проект „Преустройство и
Чрез изпълнението на проекта ще се осигури
модернизация
на
здравословна и уютна жизнена среда за потребителите на
материалната база на ДЦПЛУ
социалната услуга при изпълнение на поставените цели.
54 965,00 лв.
гр. Две могили, за по – добра
Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството
жизнена среда в интерес на
и капацитета на предлаганите от ДЦПЛУ услуги.
потребителите“
Целта на проекта е подобряване на образователната
среда за осигуряване на равен достъп до качествено
„Подобряване
на професионално обучение.
образователната среда и
Специфичните цели на проекта са:
осигуряване на равен достъп
• прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
до
качествено на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили за постигане на 1 243 945,20 лв.
професионално обучение в оптимална икономия на енергия;
ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр.
• осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, както
и
осигуряване
на пълноценна интеграция и социализация на
Две могили”
учениците от различните малцинствени групи – българи, роми,
турци.
Предвиден е цялостен ремонт на покрива на сградата,
Авариен ремонт на Детска
подмяна на дограмата, ремонтни дейности по помещенията 315 741,86 лв.
градина в УПИ V, кв. 32 по (тавани, стени, под).

Фонд „Социална
закрила”

Оперативна
програма „Региони в
растеж”

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
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плана на село Бъзовец, общ.
Две могили, обл. Русе

подпомагане към
Министерски съвет
(МКВПМС)
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
(МКВПМС)

4.

Проект „Ремонт и укрепване
на крила на пътен мост по
Проектът предвижда укрепване на крилата на моста и
общински път RSE 2081 при уширение на пътното платно чрез изграждане на подпорни стени с
с. Помен, Община Две каменни габиони.
могили“

182 071,01 лв.

5.

„Изграждане на зона за спорт,
включваща
фитнес
на
открито в УПИ – I, кв. 151, гр.
Две могили, община Две
могили“

Изграждането на зона за спорт, включваща фитнес на
открито, значително ще подобри достъпа до спорт на
населението и ще осигури възможности за активни занимания
и отдих на открито. Фитнесът на открито ще удовлетвори
желанието на голям брой деца, ученици и младежи да
спортуват.

40 729,32 лв.

Министерство на
младежта и спорта

474 813,40 лв.

Оперативна
програма „Наука и
образование за
интелигентен
растеж”

НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

1.

„Партньорство
между
училище и семейство –
фактор
за
успешна
образователна интеграция на
децата
от
етнически
произход”

Целта на процедурата е да подпомогне учениците от
етническите малцинства във всички училища на територията
на Община Две могили да се изградят като пълноценни
граждани и да постигнат успешна образователна интеграция.
Специфичните цели на проекта са:
• повишаване качеството на образованието в училищата
партньори, където се обучават интегрирано ученици от
различни етноси;
• взаимно опознаване, съхранение и развитие на
културната идентичност и социализация на учениците
представители на етническите малцинства и техните
връстници;

• изграждане на капацитет и програмна рамка за
сътрудничество между „родители-учители-община-представители
на образователни и социални институции-НПО сектор”.
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2.

„Въвеждане
на
енергоспестяващи мерки в
ЦДГ „Първи юни” с. Баниска,
Община Две могили”

3.

„Реконструкция,
модернизация, оборудване и
обзавеждане
на
образователната
инфраструктура в Община
Две могили – ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска, Община
Две могили, област Русе”

4.

„Increasing the capacity of
municipalities to natural and
manmade disasters in the
border region Ruse - Giurgiu,
by improving the system for
risk
management
and
predominantly use spontaneous
volunteers
(VOLUNTEER/DOBROVOL
ETZ)”
(„Повишаване на капацитета
на общините за природни и
предизвикани от човека

Проектът има за цел намаляване разходите за енергия
чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградния фонд на образователната инфраструктура на 244 996,90 лв.,
Община Две могили; подобряване качеството на учебната
от които
среда, за постигане на по-високи нива на икономическо 208 247,36 лв.
устойчиво развитие, водещи до повишаване качеството на
от НДЕФ и
услугите в общността; повишаване привлекателността на 36 749,54 лв. от
региона; подобряване качеството на живот, жизнената и
СФ
работна среда, равен достъп и социално включване на
населението от малцинствените групи в общината.
Целта на проекта е реконструкция и модернизация на:
• Покривната конструкция ще се реконструира и
модернизира с нови керемиди, изцяло - нови улуци и
водосточни тръби;
• Всички помещения ще бъдат на пълно санирани, това
включва подове, тавани, стени, дограма, врати и подмяна на
982 255,61 лв.
съществуващата ЕЛ и ВиК инсталации ;
• Изграждане на нова отоплителна и вентилационна
инсталация на сградата;
• Изграждане на външна топлоизолация - EPS, мазилка
по цялата фасада на сградата, съгласно проект по част
„Енергийна ефективност“
Целите на проекта са:
1. Създаване на възможност за идентифициране на
значителен ресурс от сили и средства с изградени
способности за своевременна и ефективна намеса в райони на
общата
природни и предизвикани от човека бедствия.
стойност на
2. Създаване на възможност за бърз достъп до
проекта е
автоматизирана система „Доброволец“ на кметове на
1 494 713,77
кметства, общини, областни управители и префекти в
евро, като за
трансграничния регион, които в случай на необходимост биха
общината е
могли да се възползват от този ресурс.
683 734,05 евро
3. Създаване на условия на граждани с активна позиция
и възможности да заявят по един легитимен начин желанието
си да помогнат със съответен ресурс в случай на природни и

Национален
доверителен Еко
Фонд

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

Програма
INTERREG V-A
Румъния – България
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бедствия в трансграничния
регион Русе- Гюргево, чрез
подобряване на системата за
управление на риска и
предимно да се използват
спонтанните
доброволци
(благотворителност/доброво
лство)”)

5.

6.

„Реконструкция,
модернизация и въвеждане на
мерки
за
енергийна
ефективност на физкултурен
салон в сграда на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ град Две
могили“
„Изграждане
на
мини
футболно игрище в поземлен
имот
с
идентификатор
20184.1.2878 в град Две
могили“

предизвикани от човека бедствия, организирано при
съответна координация и взаимодействие с легитимните
органи и мести власти и в строго съответствие със законите
на съответната държава (Спонтанни доброволци).
4. Разработване на правила за поведение и действие при
природни и предизвикани от човека бедствия на работещото
и неработещо население.
5. Разработване на методика за обучение и тестване на
придобитите знания от доброволците при провеждане на
спасителни и аварийно-възстановителни работи, неразделна
част от която да бъде разработена декларация за доброволно
участие в спасителни и аварийно - възстановителни работи.
6. Разработване и въвеждане на стандартни оперативни
процедури съответстващи на европейското законодателство и
адаптирани към ограниченията на спонтанните доброволци.
Проектът е насочен към привеждане на състоянието на
училищната спортна база в съответствие с утвърдените
международни стандарти и изисквания на ЕС и осигуряване
на по – добри условия за обучаващите се.

401 102,34 лв.

Министерство на
младежта и спорта

Изграждането на мини футболно игрище, значително ще
подобри достъпа до спорт на населението и ще осигури
възможности за активни занимания и отдих на открито и
повишаване екологичната култура на подрастващите

176 574,36 лв.

Министерство на
младежта и спорта

ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.
2.

Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане на общинска сграда (Младежки
дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за административен център, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за
кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална зала и пр.
Проект „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ – втори етап „Реконструкция покрив на блок А, блок
Б, топла връзка и входове“
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3.

Проект „Изграждане на мини футболно игрище в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в град Две могили“

4.

Проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ
„Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област Русе”

5.

„Основен ремонт и реконструкция на общински път RSE 3084 /път № ІІІ-501 – пещера „Орлова чука”/ от км. 0+000 до км. 4+000, в
землището на с. Пепелина, Община Две могили.”

6.

Проект „Изграждане на спортен комплекс“ с местонахождение: в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община
Две могили, област Русе

7.

Проект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на корито на дере, минаващо през с. Широково, община Две могили“

8.

Проект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван Вазов» в с. Помен“

9.

Проект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен Дунавски полк“ между ОК 84 през ОК 85, ОК 86 до ОК 90 в гр. Две могили“

10.

Проект „Ремонт и рехабилитация на ул."Христо Ботев" в гр. Две могили от ОК 187 през ОК 188 до ОК 180“

ПОСТЪПИЛИ СРЕДСТВА ОТ МОН ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА (ПГСС „К. А. ТИМИРЯЗЕВ“ ГР. ДВЕ МОГИЛИ, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.
ДВЕ МОГИЛИ, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. БАНИСКА)
1.

2.

3.

ПГСС „К. А.
59 902,00 лв.
Ремонт на тоалетните в сградата на училището и частичен ремонт на
ТИМИРЯЗЕВ“ ГР. ДВЕ
92 016,00 лв.
общежитието (1-ви етаж)
МОГИЛИ
общо: 151 918,00 лв.
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ ГР. ДВЕ
Ремонт на физкултурен салон и покрив
103 113,00 лв.
МОГИЛИ
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
С. БАНИСКА

Ремонт на тоалетни

50 000,00 лв.
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