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Въведение
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за
2017 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (обн.
ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г., посл.изм. ДВ. бр.58 от 18.07.2017 г.) и Правилника за неговото
прилагане (приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр.80 от 12 септември 2008 г., посл.

изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 1.07.2017 г.). Съгласно чл. 89 от Правилника за приложение на
Закона за регионалното развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на Общинския план за
развитие на Община Две могили е Общинският съвет на Общината.
В съответствие с чл. 91 от ППЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението се
разработва годишен доклад. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се
одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Годишният доклад за
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.
Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценки на Общинския
план за развитие. Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в
7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Съдържание на доклада:
Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл. 91, ал.
8), настоящият доклад съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината.
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие.
4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие.
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на
Община Две могили за периода 2014–2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията
на Областната стратегия за развитие на област Русе (2014–2020 г), съобразен е с целите и
приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020, целите и
приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз, Стратегия „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално развитие ( 2012 –
2022 г.), и Плана за развитие на Северен централен район за планиране ( 2014 – 2020 г).
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е приет от
Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината (Решение № 464, на заседание на
Общински съвет Две могили с Протокол № 30/27.09.2013 г.).
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. определя
средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната
стратегия за развитие и общия устройствен план на общината.
Последиците от икономическата криза оставиха негативен отпечатък

върху

темповете на развитие както в страната и в областта, така и във всички сфери на социалноикономическия живот в Община Две могили. Те продължават да влияят отрицателно върху
различните социални групи и върху динамиката на икономическите процеси. Забавеното

икономическо развитие на общината се отразява отрицателно и на публичния сектор на
общината, тъй като е свързано с намаляване на възможностите за увеличаване на приходите
в общинския бюджет. В това се заключава и най-важната заплаха за ритмичното
изпълнение на Плана и рисковете за реализация на високите цели, заложени в него.
Въпреки това усилията, които се полагат за подобряване на икономическите
показатели в Община Две могили дават реални резултати. Може да се каже, че са налице
положителни резултати по изпълнението на основните приоритети, цели и мерки в
Общинския план за развитие 2014–2020 г., в частта му за 2017 г. Те показват, че общината
се развива и се очертава като район на икономически растеж, макар труден и бавен.
Голямо значение за развитието на общината през 2017 година, както и от началото на
плановия период имат средствата, получени по Оперативните програми, по линията на
успешно разработените и спечелени проекти. Те значително подпомагат общината във
финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и ограничени спрямо
потребностите на общината възможности на общинския бюджет.
Проектите, които са се изпълнявали през 2017 година и от които общината очаква
най-съществено финансиране през настоящата и през следващите години, са показани в
Приложение № 2.
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА КЪМ ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 г.
Водеща в работата на Община Две могили е основната стратегическа цел за постигане
на конкурентноспособност, инфраструктурна свързаност, социално развитие през плановия
период и стратегическите цели на Плана за развитие на общината:
Стратегическа цел I: Развитие на конкурентноспособна местна икономика.
Стратегическа цел II: Балансирана селищна мрежа и ефективна техническа
инфраструктура за постигане на устойчиво развитие.
Стратегическа цел III: Осигуряване на необходимата среда за развитие на
човешките ресурси в общината.
Стратегическа цел IV: Повишаване ролята на местната власт за ускоряване
развитието на общината.
В основата на настоящия годишен доклад за изпълнението през 2017 г. стои
разбирането за отвореност на Общинския план в частта за мерките и проектите, докато
стратегическата част не се променя.
Детайлна информация за изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени
в Програмата за реализация към Общински план за развитие на Община Две могили за
2017 г. е представена в Приложение № 1 на настоящия документ, а в този раздел се
разглежда изпълнението на онези мерки, чието изпълнение е било предвидено до края на
2017 г., и на онези мерки, които са с по-дълъг период на изпълнение, но за които в
Програмата е предвидена периодичност на събиране на информация от 1 и 2 години.
По приоритети изпълнението на Програмата към Общинския план за развитие за 2017
г. е следното:
По Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване
на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината:
По тази цел в Плана са предвидени 4 мерки.
Една от мерките е била с краен срок за изпълнение 2014 г., две мерки са със срок 2015
г. и една – със срок за изпълнение 2016 г.
Мярка 1.1.1. със срок 2016 г. е изпълнена. През 2016 г. е приета общинска Стратегия
за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. и Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост. От програмата става ясно колко са
имотите отдадени под наем, продажбите през изминалата година, както и имотите, които
могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес.
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Трябва да се посочи, че мярката със срок за изпълнение 2014 г. - 1.1.4. Разработване
на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в
общината, и до момента не е изпълнена. Предвид важността на малкия и среден бизнес за
икономическото и социално развитие на общината, срока за изпълнение на тази
неизпълнена досега мярка в Актуализирания план за развитие на Община Две могили 20142020 г., приет с Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили е променен на 2018 година. Мярка 1.1.2 - Привличане на инвестиции за адаптиране
на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания, срока на
изпълнение е променен на текущ (през плановия период). По Мярка 1.1.3. Изготвяне и
разпространение

на

информационни

материали,

ориентирани

към

потенциални

инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и
възможностите за инвестиции, чийто срок на изпълнение е бил 2015 г., е налице частично
изпълнение, а именно относно поддържането на Интернет-сайта на община Две могили,
който дава добра представа за общината и за възможностите за инвестиции. Тази мярка
също е с ключово значение за постигане целите на Първи основен приоритет в Плана Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване
стандарта на живот на хората, поради което срока за нейната реализация е текущ (през
плановия период).
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства: По тази
цел в Плана са предвидени 3 мерки.
По Мярка 1.2.1. Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили, със срок за
изпълнение 2019 г., а в Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020
г., приет с Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили е
променен на 2020 година, като се правят проучвания за инвеститорски интерес и се водят
дискусии относно идейната концепция за изграждането на индустриалната зона.
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз на територията на общината със срок за
изпълнение 2016 г., не е изпълнена. С приетият Актуализиран план за развитие на Община
Две могили 2014-2020 г., приет с Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на
Общински съвет Две могили, мярката отпадна, поради липса на заявен интерес от
потенциални производители.
По Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в
района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Могилино, със срок за реализация
2016 г. не се отчита изпълнение през плановия период. Мярката е изпълнена частично, като
изградената фотоволтаична инсталация в с. Могилино е от 2013 г. С приетият
Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с Решение №
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695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили, мярката отпадна,
поради липса на заявен интерес.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската
икономика, подцел 1.3.1 - Възстановяване на загубили позиции направления на селското
стопанство:
По тази подцел в Плана са предвидени 7 мерки. Една от мерките е със срок 2017 г., а
шест трябва да се изпълняват текущо, през целия планов период до 2020 г. По петте мерки,
които се изпълняват текущо, и по мярката, която е със срок 2017 г. се отчита годишно
изпълнение в рамките на предвидените индикатори. Липсва информация за стартирало
досега изпълнение по Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и полско
зеленчукопроизводство, която в Актуализирания план за развитие на Община Две могили
2014-2020 г., приет с Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет
Две могили отпада, тъй като в общината не са налични подходящи площи за развитие на
такива производства.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската
икономика, подцел 1.3.2 - Развитие на биологично земеделие:
По тази подцел в Плана са предвидени две мерки. Няма мерки с краен срок 2017 г.
Двете мерки трябва да се изпълняват текущо, през целия планов период до 2020 г. И по
двете мерки през 2017 г. се отчита изпълнение в рамките на предвидените индикатори.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската
икономика, подцел 1.3.3 - Развитие на рибовъдството в общината:
По тази подцел в Плана са предвидени две мерки. Няма мерки с краен срок на
изпълнение 2017 г. Двете мерки трябва да се изпълняват текущо, през целия планов период
до 2020 г. И по двете мерки през 2017 г. се отчита изпълнение, в рамките на съответните
индикатори.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската
икономика, подцел 1.3.4 - Развитие на пазарна инфраструктура, осигуряваща
реализацията на селскостопанска продукция:
По тази подцел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки с краен срок на 2017 г.
Две от мерките са със срок 2018-2020 г. и една се изпълнява текущо, през целия планов
период до 2020 г. Това е Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на
пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията, по която 2017 г. е
проведена работна среща по проблемите на пчеларството. Мярка 1.3.4.2. Изграждане на
общински пазар за реализация на земеделска продукция, срок 2018 – 2020 г. в
Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с Решение №
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695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили се преформулира така:
Осигуряване на необходимите площи в общинския пазар за реализация на земеделската
продукция, срок текущ, през плановия период. Основание: Съществуващ общински пазар.
Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ на
консултантски център за модерно земеделие и животновъдство – отпада. Основание:
Наличие на ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили и на „МИГ-ЛИДЕР на територия Две
могили и Иваново“ в общината, и поради наличие на сходна мярка 1.3.5.1. в Плана.
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската
икономика, подцел 1.3.5 - Привеждане на животновъдството към изискванията на
Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на
Общността:
По тази подцел в Плана са предвидени две мерки. Няма мерки с краен срок на
изпълнение 2017 г. И двете мерки трябва да се изпълняват текущо, с ежегодно събиране на
информация за наблюдение на изпълнението.
Към този момент не е налична информация за стартирало изпълнение на мярка
1.3.5.1., която в Актуализирания план за развитие е допълнена и придобива следния вид
„Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. Тимирязев” гр. Две
могили и МИГ – гр. Две могили,

на фермерите относно европейските изисквания и

стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на
пазарите на Общността“. По Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на
животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата
селскостопанска политика е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на
Общински съвет Две могили, касаеща броя на отглежданите животни в жилищни
територии. Води се кореспонденция с МЗХ за преотстъпване в полза на общината на
бившите стопански дворове.
Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и
утвърждаването му като приоритетен отрасъл:
По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки. Една от мерките е със срок 2014 – 2017 г.,
една със срок 2017 – 2020 г., една със срок 2018 – 2020 г. Четири от мерките са с текущо
изпълнение до края на 2020 г.
По Мярка 1.4.1. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за развитието на
туризма със срок на изпълнение 2014 – 2017 г.,

през м. септември 2016 г. е приета

Програма за развитие на туризма в Община Две могили 2016-2018 година, а през 2017 г. е
приет годишен отчет.
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По Мярка 1.4.2. Изготвяне на рекламни материали, презентиращи обектите на
туризъм в общината, за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период,
се отчита, че ежегодно се изработват рекламни магнити, ключодържатели и чаши,
презентиращи пещера „Орлова чука”, къща-музей „Филип Тотю”, манастир „Св. Марина”.
По Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова
чука” със срок на изпълнение 2017-2020 г., са извършени ремонтни дейности и
преоборудване на хижа „Орлова чука“ и на търговския обект.
По Мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека със срок на изпълнение 20182020 г., се отчита, че е изпълнено частично.
По Мярка 1.4.5. Разширяване легловата база на туризма в общината, за която е
предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2017 г. е
регистриран нов туристически обект – Къща за гости в с. Пепелина.
По Мярка 1.4.6. Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други
общини в България, за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се
отчита, че през 2017 г. общината е партньор с АДО „Дунав” по проект за разработване и
промоциране на съвместни природотуристически продукт.
По Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в общината за която е предвидено
текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2017 г. общината е оказала
съдействие на втори кръг от шосейни колоездачни серии „Inch sport” – 2017 г.
Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите:
По тази цел в Плана е предвидена една мярка, с текущо изпълнение до 2020 г. По
тази мярка 1.5.1. - Създаване на нови обекти за търговия, отдих и развлечения на жителите
на общината и нейните гости, е отчетено, че през 2017 г. е разкрит един нов обект.
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната
сила:
По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Няма мерки с краен срок 2017 г. Всички
мерки са с текущо изпълнение до края на 2020 г.
По Мярка 1.6.1. Включване в регионални и национални програми за трудова заетост –
изпълнението за 2017 г. е следното: По „Регионална програма за заетост” са назначени 4
човека на длъжност „работник поддръжка на пътища” за период от 6 месеца; По Проект
„Обучения и заетост за младите хора” до 29 г., са назначени 9 човека на длъжност
„работник-озеленяване” за 6 месеца; Втори етап на Проекта „Обучения и заетост за младите
хора” до 29 г., са назначени 5 човека на длъжност „Работник поддръжка” за период от 6
месеца; По Национална програма „Помощ за пенсиониране” е назначен 1 човек на
длъжност „общ работник” за 2 години.
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По Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната
квалификация и за преквалификация, през 2017 г. са проведени такива курсове по Проект
„Обучения и заетост за младите хора” до 29 г., са назначени 9 човека на длъжност
„работник-озеленяване” за 6 месеца.
По Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността, през 2017 г.
не са организирани такива курсове. В Актуализирания план за развитие на Община Две
могили 2014-2020 г., приет с Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински
съвет Две могили мярката отпада, като се обединява с мярка 1.6.4.
По Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно
безработни лица за намиране на работа, през 2017 г. са обучени 10 младежи до 29 годишна
възраст в рамките на Проект „Обучения и заетост за младите хора”. В Актуализирания план
за развитие на Община Две могили 2014-2020 г. мярката е допълнена с текста на мярка
1.6.3.
По Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на заетите в

икономиката на общината – Засега

нарастването на заетостта е главно по проекти на Оперативните програми, които
осигуряват временна заетост и не съдействат за постигане на устойчиви темпове на растеж
на заетостта в общината. Подробна справка за изпълняваните проекти на общината е
показана в Приложение № 2.
По Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на
общината:
Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в
съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси:
По тази цел в Общинския план за развитие са предвидени 52 мерки, от които 8 нови,
влезли в Плана с решения на Общинския съвет през 2016 г. Две от новите мерки са
заместили вече отпаднали със същите решения мерки по цел 2.1.
По тази цел има 21 мерки с краен срок на изпълнение 2017 г., 7 са със срок на
изпълнение 2017 – 2020 г, 24 мерки са с краен срок на изпълнение 2020 година.
Прави силно впечатление фактът, че още към края на 2014 г. и началото на 2015 г.
предсрочно са изпълнени почти всички мерки – 18 на брой, със срок на изпълнение 2017 г.,
което представлява значително преизпълнение на Плана за развитие на общината по втори
приоритет. Този много съществен напредък в изпълнението на Общинския план за развитие
е осъществен със средства от Програма за развитие на селските райони: по мярка 322 от
Програмата – 16 от мерките в Общинския план за развитие; по мярка 321 – 2 от мерките в
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Общинския план за развитие, и 1 от мерките в Общинския план за развитие е реализирана
със средства от Инвестиционна програма за растеж и устойчиво развитие на регионите.
За останалите 2 мерки с краен срок 2017 г. са изготвени технически проекти и е
кандидатствано за финансиране по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2.
Предсрочно изпълнените мерки по тази цел са:
а) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа на улиците: ул.
„Ангел Кънчев“ и ул. „Пролет“ – с. Баниска;
б) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа на улиците: ул.
„Г. С. Раковски“ и ул. „Кирил и Методий“ – с. Батишница;
в) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа на улица „Васил
Друмев“ – с. Бъзовец;
г) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа на улиците: ул.
„Осъм“, ул. „Петко войвода“ ул. „Беласица“ и ул. „Малчика“ – с. Могилино;
д) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа на улиците: ул.
„Христо Ботев“, ул. „Бор“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Явор“, ул.
„Безименна“ и ул. „Рила“ – с. Помен.
e) Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов, разклона Баниска;
ж) Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа – Разклона-Бъзовец-Баниска, посока
Батишница.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили, поради
липса на финансов ресурс отпадат следните мерки:
• Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Места” – гр. Две могили;
• Мярка 2.1.2. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Мусала” – гр. Две могили;
• Мярка 2.1.3. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Родопи” – гр. Две могили;
• Мярка 2.1.4. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Русалка” – гр. Две могили;
• Мярка 2.1.5. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул.
„Филип Тотю” - с. Бъзовец;
• Мярка 2.1.6. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул.
„Вихрен” - с. Баниска;
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• Мярка 2.1.7. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул.
„Изгрев” - с. Баниска.
• Мярка 2.1.10. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Коста Момчилов” - с. Острица;
• Мярка 2.1.11. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Янтра” - с. Каран Върбовка;
• Мярка 2.1.12. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.
„Отец Паисий” заедно с ул. „Панайот Волов” - с. Кацелово;
• Мярка 2.1.50. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа –
ул. „Плиска” - с. Острица;
• Мярка 2.1.51. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа –
ул. „Христо Ботев” - с. Каран Върбовка.
Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на
общината:
По тази цел в Плана са предвидени 9 мерки, 4 от които нови, влезли в Плана с
решения на Общинския съвет през 2016 г. и 2017 г.
Една от мерките е с краен срок на изпълнение 2017 година, а 8 - с краен срок на
изпълнение 2020 година.
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по път RSE 1005– ул. „Георги Димитров” село
Бъзовец, която е със срок 2017 г, е изпълнена предсрочно през 2014 г. със средства от
проект на общината по Програма за развитие на селските райони, мярка 321.
Предсрочно по същия проект през 2014 г. е изпълнена и Мярка 2.2.1. Ремонт на
водопровод по път RSE 1082– ул. „Георги Димитров” село Чилнов, чийто краен срок е бил
2020 г.
Отчита се частично изпълнение през 2015 г. и на Мярка 2.2.3. Ремонт на
съществуващата водопроводна мрежа на територията на град Две могили, чийто срок е до
2020 г, като до момента е отремонтиран участък от водопроводна мрежа по ул. „Дружба”
гр. Две могили – 240 м., със собствени средства на общината.
Предсрочно изпълнение през 2017 г. се отчита и по Мярка 2.2.9. Изграждане на
водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили – етап I със средства от РБ за
капиталови разходи, на стойност 116 717 лв. II-ри етап е плануван за изпълнение през 2018
г. от РБ за капиталови разходи, на обща стойност 66 163 лв.
Трябва да се отбележи, че през 2015 г. извънпланово, но в изпълнение на целите по
втори основен приоритет - Развитие на инфраструктурата като фактор за
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стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на
общината, е извършено още:
1. Направен е основен ремонт на път RSE 2080 от общинската пътна мрежа (с. Каран
Върбовка), на стойност 194 000 лв. от общинския бюджет;
2. Рехабилитация на ул. „Дружба“ в гр. Две могили от ОК 276 до ОК 361, на стойност
81 500 лв. от общинския бюджет.
По Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките
ресурси и подобряване на жизнената среда
Цел 3.1.

Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на

общината:
По тази цел в Плана са предвидени 23 мерки, от които 12 нови, влезли в Плана с
решения на Общинския съвет през 2016 г. и 1 през 2017 г.
Четири от мерките са със срок на изпълнение 2017 г. и деветнадесет – със срок на
изпълнение 2020 г.
Трите мерки със срок 2017 г. са изцяло изпълнени предсрочно, до края на 2014 г., по
проект към Програма за развитие на селските райони, мярка 322, а именно:
- Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен;
- Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница;
- Мярка 3.1.4. Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка
за мини ханбал и баскетбол.
За Мярка 3.1.11. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи юни” с.
Баниска, Община Две могили със срок 2017 г. е кандидатствано с проект пред Национален
доверителен Еко Фонд, който чака финансиране.
Една от мерките по тази цел със срок 2020 г е изпълнена предсрочно през 2015 г., за
една от мерките липсва информация за стартирало изпълнение, а за останалите
изпълнението е в рамките на годишните индикатори.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили, поради
липса на финансов ресурс отпада мярка 3.1.2. Обновяване на парк с паметник в имот между
ОК42, ОК 83, ОК35 и ОК134 в с. Широково.
Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината:
По тази цел в плановия документ са предвидени 19 мерки, от които 14 нови, влезли в
Плана с решения на Общинския съвет през 2016 г. Една от мерките по тази цел е била със
срок на изпълнение 2014 г., а останалите - със срок 2020 г.
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Мярката със срок 2014 г. - Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и подобряване качеството на
културните услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили е изпълнена
през 2015 г. по Програма за развитие на селските райони, мярка 322.
Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец, с краен
срок 2020 г., е изпълнена предсрочно през 2015 г. по Програма за развитие на селските
райони, мярка 322.
По Мярка 3.2.3. Ремонт и рекунструкция на читалищата в общината - за осигуряване
на финансирането, през 2016 г. е кандидатствано с проект по Програма за развитие на
селските райони, подмярка 7.2, за ремонта и реконструкцията на читалищата в селата
Баниска, Чилнов и Батишница.
По Мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение
(православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на
общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран
Върбовка, с краен срок 2020 г., се отчита частично изпълнение за извършена реконструкция
и ремонт на сгради с религиозно значение на Манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка
по Програма за развитие на селските райони.
Във връзка с мярка 3.2.4., през 2016 г. ОбС е взел решение на нейно място в
Общинския план за развитие да бъдат включени 2 нови мерки със срок на изпълнение 2020
г, касаещи реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на
общината, а именно:
- Мярка 3.2.14. (Доп. – Решение № 185 по протокол № 10/22.04.2016 г.) Ремонт и
реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили;
- Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение № 205 по протокол № 10/22.04.2016 г.) Ремонт и
реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка.
По Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма - до 2015 г. по
храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със
средства от Комисия по вероизповеданията и правата на човека.
По Мярка 3.2.6. (Доп. – Решение № 78 по протокол № 6/29.01.2016 г., изм. –
Решение 133 по протокол № 8/09.03.2016 г.) Обновление, модернизация и реконструкция
на сграда читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” с. Баниска, община Две могили, област
Русе, със срок 2020 г. , през 2016 г. е кандидатствано с проект по ПРСП, подмярка 7.2, за
ремонт и реконструкция на читалището в село Баниска.
По Мярка 3.2.7. (Доп. – Решение № 78 по Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. с
Решение № 278 по протокол № 13/15.07.2016 г.) Ремонт, реконструкция и изпълнение на
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ОВК с монтиране на слънчеви панели на покрива на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1902” с.
Кацелово, със срок 2020 г. е разработен идеен проект, като общината има готовност да
кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.
По Мярка 3.2.8. (Доп. – Решение № 78 по протокол № 6/29.01.2016 г.)
Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Отец Паисий – 1912 с. Острица, със
срок 2020 г., е разработен идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща отворена програма.
По Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80 протокол 29.01.2016 г) Реконструкция,
модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда - 1927” с. Батишница, със срок 2020 г., през
2016 г. е кандидатствано с проект по ПРСП, подмярка 7.2, за ремонт и реконструкция на
читалището в село Батишница. Мярката е изпълнена през 2017 г. със средства от
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет .
По Мярка 3.2.11. (Доп. – Решение № 80 по протокол 29.01.2016 г.) Мярка
Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Светлина - 1927” с. Чилнов, със срок
2020 г., е разработен идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща отворена програма.
По Мярка 3.2.18. (Доп. – Решение № 242 по протокол № 11/27.05.2016 г.)
Оборудване и обзавеждане на НЧ „Светлина 1927” – село Чилнов със срок 2020 г., е
разработен идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането
му при подходяща отворена програма.
По Мярка 3.2.19. (Доп. – Решение № 294 по Протокол № 13/15.07. 2016 г.)
Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна отоплителна
система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1919” и „Лятно кино”
гр. Две могили” със срок 2020 г., е разработен идеен проект, като общината има готовност
да кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили отпадат
следните мерки:
• Отпада мярка 3.2.3. Ремонт и реконструкция на читалищата в общината, поради
разделянето й на отделни мерки по читалища в общината;
• Отпада мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение
(православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените
места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св.
Марина”– село Каран Върбовка, поради разделянето й на други 2 мерки в Плана –
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3.2.14 и 3.2.15 ( Решение на ОбС № 185 по Протокол № 10/22.04.2016 г. и Решение
на ОбС № 205 по Протокол № 10/22.04.2016 г.);
• Отпада мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма „Света
Троица” - град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма
отпада, поради обединяването й с мярка 3.2.14.
Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Всички са със срок за изпълнение 2020 г.
По Мярка 3.3.1. Подобряване на спортната база в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
град Две могили, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност, през 2016 г. е
входиран проект „Ремонт и реконструкция на покрив на спортен комплекс СУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет (МКВПМС).
Към Мярка 3.3.2. Изграждане на нови спортни терени, с решение на ОбС в
Общинския план за развитие е включена нова подмярка, със срок на изпълнение 2020 г, а
именно:
- Подмярка 3.3.2.1. (Доп. – Решение № 119 по протокол № 7/19.02.2016 г, изм. –
Решение № 147 по протокол № 9/25.03.2016 г.) Изграждане на многофункционална
спортна зала, игрище за тенис на корт и прилежаща инфраструктура в поземлен
имот 20184.1.2878 в гр. Две могили.
Мярка 3.3.3. Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта, със срок на
изпълнение 2020 г., е изпълнена предсрочно през 2016 г. В изпълнение на стратегията през
2016 г. са реализирани редица спортни мероприятия – съдействие и домакинство на първия
кръг от шосейни колоездачни серии „Inch sport“; първият ден от тридневните
международни и републикански състезания по спортно ориентиране; спортни мероприятия
на футболен клуб „Две могили“, на Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване,
бадминтон, петанка; на Спортен клуб за обучения и тренировки по бойни спортове, и др.
Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка със срок на изпълнение текущо, през
плановия период. За тази мярка: 3.4.1. Предоставяне на услуга „Социален асистент” и
„Домашен помощник” през 2016 г. са били осигурени средства по проект „Звено за
социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, приключил успешно в началото
на 2016 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община
Две могили”, със срок на изпълнение м. февруари 2016 - м. септември 2017 г. От 01
октомври 2017 г. е сключено споразумение между Агенция за социално подпомагане и
Община Две могили във връзка с Постановление № 137/05.07.2017 г. за удължаване срока
16

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 г.

на социалната услуга до 31 декември 2017 г. Във връзка с ПМС № 332/22.12.2017 г. е
сключено ново Споразумение № ФС01-0442/22.12.2017 г. между Агенция за социално
подпомагане и Община Две могили за срок на изпълнение 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
Цел 3.5. Решаване на проблема с твърдите битови отпадъци (ТБО):
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки със срок на изпълнение 2020 г.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили отпада мярка 3.5.2.
Изграждане на площадки с компостиращи функции, тъй като общината не отговаря на
условията на Програмата.
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на
атмосферния въздух:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Всички са със срок на изпълнение 2020 г.
Независимо от този срок, две от тях са изпълнени предсрочно, а именно:
Мярка 3.6.1. Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили – до
края на 2014 г.;
Мярка 3.6.3. Саниране на общинска административна сграда (БКС)-до края на 2014 г.;
По Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в
общината – Предсрочно до края на 2014 г. е извършено саниране на Общинска
административна сграда (БКС) на ул. „Кирил и Методий” – гр. Две могили, Медицински
център и Център за обществена подкрепа, а до края на 2015 г - културен дом в гр. Две
могили и културен дом в с. Бъзовец.
Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на
общината:
По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки, 4 от които са със срок на изпълнение 2020
г., а три трябва да се изпълняват перманентно.
По Мярка 3.7.2. Разработване на планове за управление на защитени територии,
защитени видове и защитени зони, със срок 2020 г, през 2016 г. в общината е разработена
Програма за опазване на околната среда, елемент от която е мярка 3.7.2. Елемент от тази
Програма е и Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска система за мониторинг върху
елементите на околната среда, със срок 2020 г.
По една от мерките с перманентен срок на изпълнение - Мярка 3.7.4. Поддържане и
разширяване площта на обществените паркове и градини - през 2015 г. със средства по
ПУДООС са изградени две детски площадки в селата Батишница и Баниска, а през 2016 г.
със средства по ПУДООС е изградена детска площадка в с. Могилино, с прилежащи зелени
площи. През 2017 г. със средства от ПУДООС са изградени площадки с фитнес на открито
в селата Чилнов и Баниска.
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По Мярка 3.7.5. Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията и подобряване
състоянието на околната среда, с перманентен срок на изпълнение, през 2016 г. е
извършено залесяване в гр. Две могили на площ от 7 дка, а през 2017 г. на площ от 3 дка.
По Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и
социални заведения и спортните комплекси, с перманентен срок на изпълнение, липсва
информация за стартирало изпълнение.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили отпада мярка 3.7.1.
Създаване на система за контрол за прилаганите пестициди и химикали в аграрния сектор,
тъй като общината няма контролни функции и се въвежда се нова мярка 3.7.8. Ремонт и
възстановяване на язовирна стена и съоръженията към нея на изкуствена водна площ в ПИ
№ 000209 и ПИ № 000210 в землището на гр. Две могили, съгласно Решение № 654
Общински съвет – Две могили по Протокол № 32/24.11.2017 г.
Цел 3.8. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и
социалната инфраструктура на общината:
По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки, със срок на изпълнение 2020 г.
По Мярка 3.8.1. Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените,
градоустройствени и геодезически планове на населените места - През 2016 г. общината е
включена в поименния списък на общините за финансово подпомагане на МРРБ за
разработване на Общ устройствен план на общината (ОУПО). През 2017 г. общината има
сключен договор след проведена обществена поръчка за „Изработване на общ устройствен
план на Община Две могили” със срок на изпълнение до 30.09.2018 г.
По Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна
администрация в община Две могили
Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет:
По тази цел в Плана са предвидени 6 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2017
г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За пет от тях отчетната
информация за 2017 г. е следната:
Мярка 4.1.1. Разработване на програми за обучение на общинските служители, които
изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала – Изпълнението на мярката
се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение,
които се обобщават в годишен план за обучение, който се утвърждава от кмета на
общината.
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения за усвояване на средства от Европейските
фондове - Изпълнението на мярката се изразява в това, че ежегодно служители от общинска
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администрация Две могили вземат участие в обучения, относно усвояването на средства от
Европейските фондове.
Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения за превенция и борба с противообществените
прояви - Изпълнението на мярката се изразява в това, че МКБППМН - Две могили
реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия с акцент:
агресията сред подрастващите, здравна култура, опасни игри в свободното време и
опасностите по пътищата и др. Комисията работи с ЦОП-Две могили, РУП - Две могили,
РУ на Транспортна полиция - Русе, отдел „Закрила на детето” към ДСП - Две могили и др.
Комисията участва и в срещи с БМЧК - Русе и БМЧК - Две могили, сред които прожекция
на образователен филм за доброволчеството, анти-спин акция и др.
Мярка 4.1.5. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението
на Общинския план за развитие. Такава система е разработена и приета с Решение № 873, с
Протокол № 52/30.04.2015 г. на Общински съвет-Две могили.
Мярка 4.1.7. Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на
финансовите средства и на система за перманентен контрол по тяхното изразходване Изпълнението на мярката се изразява в това, че е изготвена Наредба № 6 за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили за
контрола СФУК.
Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти на
ЕС:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2017
г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За две от тях се отчита
следното изпълнение за 2017 г.:
По Мярка 4.2.1. Въвеждане на информационни технологии за изграждане на
интегрирана система за управление в общината - през 2017 г. е улеснен достъпа до услугите
в общината и подобрено качеството на административното обслужване. Внедрено е ПОС
терминално устройство за разплащане към местния бюджет.

През 2017 г. е закупена

програмата „ArmSoft TombStone” – „Гробищен парк” предназначен за улесняване на
дейностите по поддържане на картотеките на гробищните паркове в общината и в
кметствата по населените места. Направено е заснемане на 10 000 страници от регистрите
по гражданско състояние за периода 1911 – 1920 г.
По Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация на проекта за електронно правителство – през
2017 г. са изпълнени маркираните (заложените) от Държавна Агенция „Електронно
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управление” задачи в областта на електронното управление – реализиране на
междурегистровия обмен на данни чрез свързване на информационните системи към
средата за автоматизиран обмен на електронни документи.
Община Две могили предоставя на гражданите и бизнеса 13 броя услуги по
електронен път в съответствие със ЗЕУ.
В Актуализирания план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили мярка 4.2.3.
Въвеждане на ISO–стандартите в работата на общинската администрация се преформулира
на: Въвеждане на цялостно управление на качеството на дейността на общинска
администрация - Две могили, включително чрез системи за управление на качеството.
Основание за преформулиране на мярката е уеднаквяване на терминологията с политиката
за въвеждане на цялостно управление на качеството (TQM, Total Quality Management)
съобразно Плана за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи
за управление на качеството, като условие за финансиране от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - Мярка 4.3.1. Създаване на нови публичночастни партньорства в областта на публичните услуги и туризма, която трябва да се
изпълнява перманентно, през целия планов период. Засега липсва информация за
стартирало изпълнение по тази мярка.
Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития:
По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2017
г., а двете трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За тези мерки се отчита
следното изпълнение:
За Мярка 4.4.1. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с
местните обичаи и традиции: Съгласно изискванията на Закона за народните читалища в
общината са регистрирани 11 културни центъра. Изключение е само с. Пепелина, където
поради малкия брой жители, не е възможно съществуването на читалище. Субсидирана
численост 16 бройки. Във всички културни институции, без Могилино, са създадени и
развиват дейност самодейни певчески състави и групи. В репертоарите им се включват
изпълнения на песни от автентичния фолклор, стари градски песни, патриотични, както и
авторски песни, а освен това се пресъздават и традиционни обичаи /Йордановден,
Бабинден, Трифон Зарезан, Лазаруване и др./. Самодейните състави участват в почти всяко
кметско или общинско мероприятие. В с. Кацелово през м. август се проведе VIII-я „Събор
на хърцоите“, а в Каран Върбовка – VIII-я фолклорен фестивал „Жива вода“. Събитията са
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включени в Националния културен календар. Програмата за развитие на читалищната
дейност в община Две могили през 2017 г. даде широко поле за изява на самодейните
състави и читалищни групи. С всяка изминала година се увеличава броят на участници и
зрители. Самодейните състави от общината прославят местния бит и култура, и получават
престижни награди, медали, плакети, грамоти.
За Мярка 4.4.2. Участие на общината в съвместни културни мероприятия с
партньорски организации - Децата от ЦПЛРИСКИОНИС Две могили взеха участие в
редица мероприятия в страната и чужбина. ДТС „РАЛИЧКИ” участваха в Международния
фестивал „Оро весело” - гр. Радовиш, Македония; Международен фестивал „Македонски
фолклорни средби” - гр. Неготино, Македония и Вечер на фолклора – концерт в гр. Бяла.
Вземаха участия и в общински мероприятия - Коледен концерт, Коледуване, Лазаруване,
Концерти в селата от община Две могили. Децата от Спортни танци участваха в: открит
турнир по спортни танци - гр. Шумен; Международен турнир по спортни танци - гр. Варна;
Турнир по спортни танци за „Купа Русе” - гр. Русе; участие в общински мероприятия. ТФ
„Йълдъз” вземаха участие в общински мероприятия; участия в концерт по повод „Деня на
майчиния език” и участие в конкурс „БУКЕТ” - гр. Русе. ДВС „Кейси” вземаха участие във
фолклорен фестивал „Жива вода”; Детски фолклорен фестивал „Фолклорна огърлица” - гр.
Котел; „Фолклорна вечер” /концерт/ - гр Бяла; Участия в общински мероприятия - Коледен
концерт, Трети март, концерти в селата от община Две могили. Концерт по повод „Деня на
ромите”, подготвен от ромска група „Ланомен”.
Цел 4.5.Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и
подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС:
По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на
спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на общината, за
съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите, с
текущо изпълнение до 2020 г. Тази мярка се изпълнява много успешно, като за 2017 г. се
отчита, че Община Две могили изпълнява проекти по различни Оперативни програми
(ПУДООС, ФСЗ, ОПХОМП, МТСП, МКВПМС, ПРСР, ПРЧР), които допринасят за
развитието на общината. По-подробна информация за проектите, изпълнявани от община
Две могили е дадена в Приложение № 2.
Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина:
По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок 2017 г., а всички
трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г.
По Мярка 4.6.1. Сключване на договори за партньорство с други общини в страната:
През 2017 г. няма информация за сключени Споразумения за сътрудничество.
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По Мярка 4.6.3. Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на
съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология
и др., липсва информация за стартирало изпълнение.
По Мярка 4.6.2. Посещения и проучване на място на опита на други администрации в
страната и в чужбина, през 2017 г. не е регистрирано изпълнение.
В Таблица № 1 в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението
на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2017 г.: (вж.
Таблица № 1).
Табл. № 1 - Обобщени резултати за постигнатия напредък по изпълнението на Плана за
развитие на Община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2017 г.
Мерки с краен
срок 2017
Приоритети:

Мерки с краен срок на завършване след 2017 г.,
изпълнявани текущо, в т.ч. през годината
Липсва
Подлежащи
Изпълнявани
инф. за
на 1 и 2
Изпълнени в рамките на
започнало
годишно
предсрочно планираните
изпълнение
монитиране
индикатори
на мерките

По
план

Изпъ
лнени

I основен приоритет:

2

2

29

3

21

5

II основен приоритет:

21

21

59

18

21

20

III основен приоритет:

5

5

60

16

30

14

IV основен приоритет:

-

-

16

-

11

5

Общо:

28

28

164

37

83

44

От горната таблица могат да се направят следните изводи:
1. Всички мерки с краен срок 2017 г. са изпълнени.
2. Предсрочно са изпълнени 37 мерки от Общинския план за развитие, крайният срок
на които е бил до 2017 г. и до края на 2020 г. Изпълнението на голяма част от тях е
започнало още в началото на плановия период и е довършвано през 2014 г., 2015 г. и 2016
г., основно със средства по проекти към Оперативните програми. Най-много от предсрочно
изпълнените мерки - 18, са от Втори основен приоритет на Плана, 16 – от Трети основен
приоритет и 3 -

от Първи основен приоритет. Най-значим е делът на предсрочно

изпълнените мерки по Втори и Трети приоритет на Плана. Може да се отчете, че именно по
тези приоритети е налице и най-големият напредък в изпълнението на Общинския план за
развитие на община Две могили.
3. Много добро изпълнение за 2017 г. се отчита и по Четвърти основен приоритет.
При него срокът за всички мерки е текущ, през годините на целия планов период, поради
което по този приоритет е трудно да се отчете предсрочно изпълнение. Въпреки това, поголямата част от мерките по този приоритет през 2017 г. се изпълняват успешно.
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4. Липсата на информация за започнало изпълнение (последната графа от таблицата),
касае мерки, чийто краен срок за реализация е след 2017 г. и до края на плановия период –
2020 г., поради което те не са обект на подробен анализ в настоящия Годишен доклад за
2017 г.
5. Ако на резултатите от анализа се погледне само откъм количествената страна и
само за отчетния период – 2017 г., ситуацията с реализацията на Плана изглежда
оптимистична. Отбелязан е много сериозен напредък при изпълнението на Плана по втори
и трети приоритет, като по редица мерки се отчита предсрочно изпълнение или
преизпълнение, измерено чрез специфичните индикатори за отчитане на изпълнението при
тези приоритети.
В същото време обаче трябва да се отчете, че мерките в Плана, при които
досегашното изпълнение е неудовлетворително или по тях не е започвало изпълнение,
доколкото са текущи, или крайният им срок е до 2020 година, са с голяма важност за
стратегическото развитие на общината. По тези мерки общинското ръководство трябва да
предприеме действия за гарантиране и ускоряване на тяхната реализация, като се направят
и съответните корекции и уточнения в Годишната програма за изпълнение на Плана през
настоящата година.

Такива са например редица мерки по цел 1.3. Реинженеринг на

селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика; по цел 1.6
Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила; по цел
2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с
динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси; по цел 2.2. Развитие на
водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината; по цел 3.2.
Подобряване на културната инфраструктура на общината; по цел 4.3. Развитие на
публично-частните партньорства.
6. Трябва да се има предвид също, че в количествено отношение най-голямото
струпване на мерки за изпълнение в Плана е за периода след 2017 г. до 2020 г. При това,
реализацията на тези мерки е свързана и с най-големите разходи, съобразно Индикативната
финансова таблица на Общинския план за развитие. Затова е необходимо:
- Да не се допуска никакво изостване в графиците за мерките, чийто краен срок за
изпълнение е след 2017 г.;
- Да се осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението на онези мерки, чийто
срок за изпълнение е перманентен през целия планов период и сравняване на резултатите от
текущото измерване на постигнатото с индикаторите за изпълнение през съответния срок
за наблюдение;

23

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 г.

- В съответствие с принципа за отвореност на плановете за общинско развитие, да се
осъществяват навременни актуализации на Плана, съобразно променените условия за
неговото изпълнение. Това съответно предполага не само отпадане или прехвърляне на
мерки за следващите години от плановия или следпланов период, но и допълнително
„вписване“ в Плана и на такива мерки, които са реализирани извънпланово, но са в
съответствие с целите и подцелите на Общинския план за развитие и допринасят за
изпълнение на визията на Плана: „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“.
III. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно чл. 91, ал. 8, т. 3 и т. 4 на Правилника за приложение на Закона за
регионалното развитие, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване
на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, касаят:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за
развитие, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на годината;
ж) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;
з) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на Общинския план за развитие през 2017 г. са предприемани от Общинския
съвет на Община Две могили, от Кмета на общината, от дирекциите в местната
администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в Плана, от кметовете на
кметства и кметските наместници в селата, от различни институции, осигуряващи
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необходимата информация за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
и

от

заинтересованите

страни

–

представители

на

областната

администрация,

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно със жителите на общината.
Общинският съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, осигуряваше необходимата информация за оценка, координация и
разпределение

на

отговорностите

между

отделните

административни

структури,

изпълняващи Общинския план за развитие, поддържаше непрекъсната комуникация с
централните и местните институции, разглеждаше предложения и вземаше решения за
повишаване ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на Общинския план
за развитие, гарантираше необходимата прозрачност при изпълнение на целите и мерките,
залегнали в Плана и осигуряваше необходимата информация и публичност на постигнатите
резултати, в т.ч. и в Интернет пространството.
Съобразно чл. 91. (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Кметът на общината организираше наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие в частта му за 2017 г., както и координацията между общината и структурите,
ангажирани с изпълнението, мониторинга и контрола по отделните мерки. В този процес се
изхождаше от резултатите от извършени оценки за изпълнението на Плана през предходни
години, от заключения и предложения от страна на местната власт и местната общност за
подобряване на изпълнението, като се спазваха принципите на партньорство, откритост и
демократичност. Под ръководството на Кмета на общината е създадена добра вътрешна
организация с ясно разпределени задължения на дирекциите в общината по отношение на
реализацията на Плана и по отношение на процеса по наблюдение на изпълнението му.
Дирекциите и отделите в общинската администрация през 2017 г. активно се
включиха в процеса на реализация и наблюдение на изпълнението на Плана. Много
съществена тяхна заслуга е разработването на редица успешни проекти по Оперативните
програми на ЕС, с което бяха осигурени по-голямата част от средствата за реализация на
Общинския план за развитие през 2017 г.
За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на
Общинския план за развитие, голямо значение имат усилията и инициативността на
местната власт, която през 2017 г. търсеше различни възможности за финансовото
обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие, както и на последователно
провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. В оставащия период до
2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от
Оперативните програми, доколкото по-голямата част от мерките в Плана са реализирани
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или ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по европейските
програми, което придава изключително значение на проектната дейност в Общината. Тези
средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично
обосновани проекти, което налага да се обърне още по-голямо внимание на проектната
подготовка и проектния опит на управляващия екип в Община Две могили.
Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс,
което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси
при реализацията на Общинския план за развитие през 2017 г. Налице е висока
концентрация на финансовите ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки,
което е предпоставка за развитие на местната икономика, за намаляване на безработицата и
подобряване стандарта на живот в Община Две могили.
В крайна сметка, ефективността и ефекасността при изпълнението на Общинския
план за развитие се проявява косвено в крайните видими и измерими резултати, постигнати
през 2017 г. и въздействието на съответните мерки върху територията на общината и
нейното население.
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Общинския план
за развитие, които са се изпълнявали през 2017 година и от които общината очаква найсъществено финансиране и през настоящата и следващите години, са показани по-подробно
в Приложение № 2.
От представените в Приложение № 2 двадесет и пет проекта на общината, за
изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г, в частта му за 2017 г., найголямо значение са имали:
1. Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, на стойност 497 300,00
лв., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – приключен;
2. Проект „Обществена трапезария“, на стойност 158 254,25 лв., по ОП за храни
и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица - в процес на изпълнение;
3. „Изграждане фитнес на открито в с. Чилнов, Община Две могили”, на стойност
10 000 лв., по ПУДООС – приключен;
4. „Обособяване зона за спорт и детски игри в с. Баниска”, на стойност 10 000 лв., по
ПУДООС – приключен;
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5. Проект „Организиране и провеждане на фестивал на децата от ЦОП от
Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ,
НО ЕДИННИ“, на стойност 6 000,00 лв., по Фонд „Социална закрила” и СФ – приключен;
6. „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ с първи
етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна, на стойност 103 621 лв. от РБ –
приключен;
7. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили“ – първи
етап, на стойност 111 087 лв. от РБ – приключен;
8. „Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда-1927“ с. Батишница“,
на стойност 274 000 лв., със средства от МКВПМС.
По-подробна информация за изпълнение на проектите, допринасящи за постигане на
целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., и на областната
стратегия за развитие, както и относно проектната готовност на общината, е представена в
Приложение № 2.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Заключения:
1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Годишната програма на
Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г. се е изпълнявала успешно. Всички
мерки с краен срок 2017 г. са изпълнени.
2. По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на мерките,
като най-значимо изпълнение е постигнато по Втори основен приоритет - Развитие на
инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси
в населените места на общината, и Трети основен приоритет - Развитие на социалната
сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда.
3. Налице е предсрочно изпълнение на 37 мерки, завършването на които е било
предвидено до края на 2017 г. или до края на плановия период - 2020 г. Изпълнението на
значителна част от тях е стартирало още през 2014 г и е продължило през 2015 и 2016 г.
Предсрочното изпълнение на тези мерки може да се отчете като голям напредък за община
Две могили, тъй като те касаят развитието на инфраструктурата като фактор за
стабилизиране на икономическите и социалните процеси, развитието на социалната сфера,
на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда. Изпълнението на тези мерки е
осъществено главно със средства от Европейските фондове, чрез спечелени и успешно
реализирани проекти по Оперативните програми. Доказателство за целесъобразното,
ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е
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одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на дадените
Оперативни програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на
изразходване на финансовите ресурси.
4. Засега няма забавяне в графика на изпълнението на повечето мерки с по-далечен
срок на приключване, но с текущо наблюдение през 2017 г. Преобладаващата част от тези
мерки се изпълняват ритмично, съобразно разписания в Плана годишен график, в рамките
на планираните индикатори и в съответствие с принципа за целесъобразност, ефективност и
ефикасност на изразходваните ресурси.
5. Изразходените финансови ресурси за изпълнение на мерките в Общинския план за
развитие в частта му за 2017 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно.
Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс,
което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси
при реализацията на Общинския план за развитие през 2017 г. Публичните средства са били
насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината.
6. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е до края на плановия период,
но които подлежат на ежегодно монитиране, включително и през 2017 г., не е налична
информация за текущото им състояние, което не позволява да се направи напълно
обективна оценка на тяхното изпълнение до момента, и достатъчно вярна прогноза за
успешната им реализация през следващите години. Освен това, стартирането на някои от
тези мерки трябва по план да започне след 2017 г. и по тази причина те засега остават извън
фокуса на наблюдението. След междинната оценка на Плана през 2017 г. се наблюдават
промени в Общинския план за развитие свързани с тези мерки, – преформулиране,
преструктуриране, финансово осигуряване, отпадане, и т.н. Трябва да се отчете и
обстоятелството, че някои от тези мерки касаят частния бизнес в общината, откъдето
получаването на информация за дългосрочните намерения на предприемачите е по-трудно
осъществимо, а също защото мнозина от тях към момента още нямат изяснена визия за
конкретните насоки и измерения на своя бизнес в по-дългосрочен план.
7. Постигнатото досега по някои от стратегическите за бъдещото развитие на
общината цели, с краен срок на реализация след 2017 г. и до 2020 г., като цел 1.1. Създаване
на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината, цел 1.2. Разширяване на
съществуващи и разкриване на нови производства, цел 1.3. Реинженеринг на селското
стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика и цел 1.6 Стабилизиране на
заетостта и подобряване качеството на работната сила, е твърде незадоволително и доста
далеч от планираните междинни през 2017 г. и крайни целеви резултати през 2020 г., което
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налага през оставащите години от плановия период на тези цели да се отреди приоритетно
значение.
Предложения:
1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на
2020 г. от упълномощените за целта общински звена

и да се внасят налагащите се

изменения в тях, без да се променят основните приоритети в Плана. Тези процеси
предполагат също както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч – изпълнени
извънпланово. Предлаганите корекции трябва да бъдат добре аргументирани и
задължително одобрявани със съответни решения от Общинския съвет. При необходимост,
да се извърши актуализация на Общинския план за развитие, доколкото той е отворен
документ, който трябва да се променя в съответствие с изменящите се условия на средата.
Това ще спомогне за постигане на по-голяма обективност и балансираност на Общинския
план за развитие и по-добро обвързване на планираните мерки с ресурсите за тяхното
изпълнение през оставащия период до края на 2020 г.
2. Мерките с краен срок на изпълнение до 2020 г. да станат обект на непрекъснат
мониторинг и контрол от страна на общинското ръководство, тъй като те са най-много на
брой и са със стратегическо значение за реализацията на Плана и постигане на целите по
основните му приоритети. Това е особено важно в условията на ограничените ресурси –
финансови, материални, човешки и информационни, когато се налага тяхното оптимално
балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-необходими в съответния
момент.
3. Да се обърне по-голямо внимание на мерките, изпълнявани текущо, през целия
планов период, при които е налице неравномерно изпълнение през отделните години, и
особено на тези, по които досега въобще не е започвало изпълнение. Да се следи дали
изпълнението на тези мерки се приближава или се отдалечава от междинните стойности на
съответните индикатори, за да не се допусне неритмично натоварване на материалните,
човешките, финансовите и информационни ресурси за изпълнение на Общинския план за
развитие, както и забавяне, неизпълнение или некачествено изпълнение на тези мерки.
4. Да се оптимизират структурата, функциите и отговорностите на звеното за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира неговата
дейност, с оглед осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на
предвидените срокове и ресурси и повишаване ефективността на системата за мониторинг
и контрол върху изпълнението на Плана.
5. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за реконструкция
и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура, в това число 29
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уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на
канализационната мрежа, решаване на проблема с ТБО, обновяване и саниране на
обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.
6. Специално внимание да се отдели на изпълнението на мерките по Първи основен
приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и
подобряване стандарта на живот на хората, и да не се допуска изоставане, тъй като този
приоритет е ключов за Плана и основен критерий за ефективността на плановата дейност.
7. В работата по реализация на Общинския план за развитие през следващите години
да се акцентува на целите със стратегическо значение - Създаване на оптимална среда за
развитие на бизнеса, Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства,
Развитие на публично-частните партньорства, Реинженеринг на селското стопанство,
Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила.
8. Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на
проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината.
9. Да се повишава качеството и надеждността на

системата за непрекъснат

мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие, която да осигурява
пълни, точни, навременни и актуални данни за изпълнението на Общинския план за
развитие.
10. При реализацията на Общинския план за развитие по-активно да се търси
съдействието на бизнеса, НПО и гражданското общество, като партньори при изпълнението
на мерките, за които в значителна степен могат да допринесат и техните проекти и
дейности.
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Изпълнение за 2017 г.,
съгласно Програмата

Време за реализация на
мерките

Изменение в края на
плановия период в
сравнение с началото му

Периодичност на събиране
на информацията

Целева стойност 2020 г.

Междинна стойност 2017 г.

Начална стойност

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

Индикатор

Приоритет, цел, мярка

Приложение № 1. Изпълнение на Общинския план за развитие на Община Две могили през периода 2014-2020 г., в частта му за
2017 година, съобразно Програмата за реализация на Общинския план за развитие

Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината
Мярка 1.1.1. Инвентаризация на
общинската
собственост,
идентифициране на подходящи сгради
и терени за предоставяне за стопанска
дейност и създаване на база данни за
тях с възможности за продаване,
отстъпване на право на строеж, даване
под наем или концесия, както и
предоставяне
за
безвъзмездно
ползване

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

0

2

3

1 год

3

2016

Мярка
1.1.2.
Привличане
на
инвестиции
за
адаптиране
на
съществуващите производства към
Европейските стандарти и изисквания

Лева

0

100 000

200 000

1 год

200
000

2015

През 2016 г. е приета общинска Стратегия
за управление на общинската собственост
за периода 2016-2019 г. и Годишна
програма за управление и разпореждане с
общинска собственост.
От програмата става ясно колко са
имотите отдадени под наем, продажбите
през изминалата година, както и имотите
които могат да се предложат при проявен
инвеститорски интерес.
През м. януари 2017 г. е приета Програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017 г.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката се преформулира на:
Създаване на условия за привличане на
инвестиции
за
адаптиране
на
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съществуващите
производства
към
Европейските стандарти и изисквания,
срок: текущ, през целия планов период
Мярка
1.1.3.
Изготвяне
и
разпространение на информационни
материали,
ориентирани
към
потенциални
инвеститори
и
поддържане на актуален Интернетсайт, промотиращи общината и
възможностите за инвестиции
Мярка
1.1.4.
Разработване
на
общинска програма за насърчаване
развитието на малките и средните
предприятия в общината

Брой
инф.
материали

0

10

16

1 год

16

2015

Брой

0

1

1

1 год

1

2014

В сайта на община Две могили се съдържа
актуална
информация,
промотираща
общината и възможностите за инвестиции

Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства

Мярка
1.2.1.
Изграждане
на
индустриална зона в гр. Две могили

Изграде
на
индустр.
зона
(бр.)

0

0

1

2 год

1

2019

Мярка 1.2.2. Производство на биогаз
на територията на общината

Бр.
произво
дители
на
биогаз

0

2

4

2 год

4

2016

Правят се проучвания за инвеститорски
интерес и се водят дискусии относно
идейната концепция за изграждането на
индустриалната зона.
През 2017 г. е изграден водопровод в
Западна индустриална зона в гр. Две
могили (етап I), през 2018 г. ще се
приключи и с II-ри етап на водопровода.
Има изготвен технически проект за
изграждане на водопровод и в Източна
индустриална зона в гр. Две могили.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, срока за реализация на мярката
става текущ, през целия планов период
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
заявен
интерес
от
потенциални
производители.
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Мярка
1.2.3.
Изграждане
на
възобновяеми
източници
на
електрическа енергия в района на гр.
Две могили, с. Острица, с. Кацелово и
с. Могилино

Бр.
фирми,
изградили ВЕИ

1

2

3

2 год

3

2016

Изградена фотоволтаична инсталация в с.
Могилино през 2013 г.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
заявен
интерес
от
потенциални
производители.

1 год

6 000

2017

Извършва се ежегодно, като към момента
3 148 дка са отдадени за индивидуално
ползване на 6 ползвателя.

Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика
Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство
Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на
пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд за насърчаване
създаването на специализирани ферми
за говедовъдство, биволовъдство и
овцевъдство

дка

3 000

6 000

9 000

Мярка 1.3.1.2. Разширяване на
площите за оранжерийно и полско
зеленчукопроизводство

дка

1

3

6

2 год

5

Текущо,
през пл.
период

Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите
на трайните насаждения

%

100

120

150

2 год

50

Текущо,
през пл.
период

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

дка

1 000

2 000

2 год

2 000

Текущо,
през пл.
период

0

В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада, тъй като в
общината не са налични подходящи
площи
за
развитие
на
такива
производства.
През 2016 г. са сключени 6 договора,
като отдадените площи за създаване на
трайни насаждения са 697,114 дка.
През 2017 г. са сключени 3 договора,
като отдадените площи за създаване на
трайни насаждения са 48,647 дка.
В момента поливно земеделие се
извършва
единствено
за
зеленчукопроизводство
на
площите
разположени до реките Баниски Лом и
Черни Лом. През 2016 г. в землището на с.
Баниска, около 15 дка от обработваемите
земеделски земи, предимно използвани за
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Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени
за постоянни и временни пчелини на
пчеларите

дка

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

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

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

%

40

50

60

1 год

20

Текущо,
през пл.
период

Текущо,
през пл.
период

На територията на общината има 24
ферми, от които 7 в гр. Две могили и 17
по селата, които полагат усилия за
привеждане на условията за отглеждане
на животни в съответствие с изискванията
на ЕС и Общата селскостопанска
политика. Регистрираните по Закона за
ветеринарно-медицинската
дейност
животновъдни ферми за Едър рогат
добитък са 15 броя, с капацитет 1500 броя
животни.

Текущо,
през пл.
период

По голяма част от кооперациите и
земеделските
производители
вече
разполагат
с
нова
модерна
селскостопанска техника (ефективни
зърнокомбайни от най-висок клас и
високопроизводителни
трактори
с
прикачен инвентар), което се дължи на
защитени инвестиционни проекти за
техника по Европейски програми и
преките субсидии на единица площ. За
реализиране на по високи добиви,
основно се набляга на избора на сортовия
състав на семената и балансираното

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

110
102
100
105
115
110
100

110

120
105
100
115
130
120
100

120

1 год

1 год

20
5
0
15
30
20
0

20

отглеждане на зърнени култури са
засадени с малини и ягоди, които се
отглеждат при поливни условия.
През 2017 г. в землището на с. Бъзовец се
извършва поливно земеделие на 45 дка,
като половината от площите са заети със
зеленчукопроизводство, а останалата част
със зърнени култури.
През 2016 г. е учредено право на
ползване в един пчелин, а през 2015 г.
общината е учредила право на ползване
на 2 пчелина в горски територии.
През 2017 г. е учредено право на
ползване на два пчелина за временно
ползване
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торене.
Подцел 1.3.2. Развитие на биологично земеделие

Мярка
1.3.2.1.
Провеждане
обучения
за
стимулиране
биологичното земеделие

на
на

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

брой

0

5

10

1 год

10

Текущо,
през пл.
период

%

0

104

110

2 год

10

Текущо,
през пл.
период

По инициатива на ОД „Земеделие” Русе,
ежегодно през м. февруари в сградата на
земеделския център на общината се
организира среща на земеделските
стопани, в която една от темите е
„Биологичното земеделие”. Домакин на
срещите е Община Две могили.
Общината предоставя на животновъди
площи за мери и пасища, които дават
възможност
на
наемателите
да
кандидатстват по Програма за развитие на
селските райони, за подпомагане на
дейностите по подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие”
и „Плащания за поддържане на
биологично земеделие”

Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в общината

Мярка 1.3.3.1. Възстановяване на
съществуващите и разкриване на нови
площадки за риборазвъждане

Бр.

1

2

3

2 год

2

Текущо,
през пл.
период

Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на

%

100

110

120

3 год

20

Текущо,

„Рибовъдство
Острица”
ООД,
притежаващо сертификат за инвестиция
клас „В” - № 1/07.2014 г., и е работило по
изпълнение на проект „Разработване и
внедряване /експлоатация на интегрирана
суперинтензивна производствена система,
захранвана от зелена енергия, за
отглеждане на зарибителен материал от
деликатесни и аквариумни риби (при
определени биотехнологични параметри
за органично производство), в условията
на
разработени
биотехнологични
параметри за повишаване имунния статус
на рибите”.
С Решение № 46 на ОбС – Две могили от
18.12.2015 г. е отдадено под наем с начин
на трайно ползване имот „Рибарник“ в
землишето на с. Помен.
В рибарниците (2 бр.) в с. Кацелово са
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заетите в рибовъдството

през пл.
период

заети общо 4 души, след окончателното
реализиране на проекта за рибарника в с.
Острица ще бъдат разкрити общо 12 нови
работни места. През 2016 г. в отдадения
под наем рибарник в с. Помен е разкрито
1 работно място.

Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура, осигуряваща реализацията на селскостопанска продукция

Мярка 1.3.4.1. Осигуряване
на
перманентна
информация
на
пчеларите за развитие на пчеларството
и за реализация на продукцията

Средномес. бр.
инф.
материали

0

1

1

6 мес

1

Текущо,
през пл.
период

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

изграден
пазар
(бр.)

0

0

1

2 год

1

20182020

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

изграден
център
(бр.)

0

0

1

3 год

1

20182020

През 2015 г. е проведена работна среща
по проблемите на пчеларството в община
Иваново, по инициатива на Областния
управител на Русенска област, на която са
взели участие и пчелари от община Две
могили.
През 2017 г. е проведена работна среща
по проблемите на пчеларството в община
Русе, по инициатива на Областния
управител на Русенска област, на която са
взели участие и пчелари от община Две
могили.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката се преформулира така:
Осигуряване на необходимите площи в
общинския пазар за реализация на
земеделската продукция, със срок текущ,
през плановия период.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада.

Подцел 1.3.5. Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността
Мярка
1.3.5.1.
Провеждане
на
обучения, съвместно с Професионална
гимназия „К. А. Тимирязев” – гр. Две
могили, на фермерите относно

Брой
обучения

0

6

14

1 год

14

Текущо,
през пл.
период
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европейските изисквания и стандарти
в животновъдството и условията за
реализация
на
животновъдната
продукция на пазарите на Общността
Мярка
1.3.5.2.
Привеждане
на
условията за отглеждане на животни в
кравефермите
на
общината
в
съответствие с изискванията на ЕС и
Общата селскостопанска политика
(въвеждане и сертифициране по
НАССР)

Брой
въведени ISOстандарти

0

7

15

1 год

15

Текущо,
през пл.
период

Приета наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 на Общински
съвет Две могили касаеща броя на
отглежданите животни в жилищни
територии. Води се кореспонденция с
МЗХ за преотстъпване в полза на
общината на бившите стопански дворове.

Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен отрасъл

Мярка
1.4.1.
Разработване
на
дългосрочна общинска стратегия за
развитието на туризма

Мярка 1.4.2. Изготвяне на рекламни
материали, презентиращи обектите на
туризъм в общината

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

на

Мярка 1.4.5. Разширяване легловата
база на туризма в общината

Разработена дъл
госрочна
стратегия (бр.)

0

Средногод. бр.
рекламни
материали
Бр. нови
обекти
на турист. инф
растр.

0

0

Изграде
на пътека (бр.)
%-но
увеличение

1

2

3

1

0

100

1

2

1

120

1 год

1 год

1 год

1 год

140

1 год

1

20142017

През м. септември 2016 г. е приета
Програма за развитие на туризма в
Община Две могили 2016-2018 година.
През м. март 2017 г. е приет отчет за
изпълнение на Програма за развитие на
туризма в Община Две могили 2016-2018
година.

3

Текущо,
през пл.
период

През 2017 г. са изработени рекламни
магнити, ключодържатели и чаши,
презентиращи пещера „Орлова чука”,
къща-музей „Филип Тотю”, манастир „Св.
Марина”.

2

20172020 г.

20182020

1

40

Текущо,
през пл.
период

Извършени са ремонтни дейности и
преоборудване на хижа „Орлова чука“ и
на търговския обект.
Предстои ремонт на покрива на хижа
„Орлова чука“.
В процес на разработка и довършване.
През 2017 г. е поставено осветление и
видеонаблюдение
в
района
на
туристически обект „Орлова чука”.
През 2015 г. е регистриран нов
туристически обект – Къща за гости
„Каза Дивина” в с. Батишница,
предлагаща 15 легла в 5 стаи за гости.
През 2016 г. няма регистрирани нови
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Мярка
1.4.6.
Разработване
на
съвместни проекти по въпросите на
туризма с други общини в България

Брой

0

1

3

2 год

3

Текущо,
през пл.
период

Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми
на туризъм в общината

Брой

0

1

2

1 год

2

Текущо,
през пл.
период

места за настаняване.
През 2017 г. има регистриран един
туристически обект - Къща за гости в с.
Пепелина.
През 2016 г. са водени разговори с АДО
„Дунав” за включване на общината в
бъдещи съвместни проекти по въпросите
на туризма, касаещи всички общини
около Дунав.
През 2017 г. общината е партньор с АДО
„Дунав” по проект за разработване и
промоциране
на
съвместни
природотуристически продукт.
Участие на общината в разработване на
проект
„Съвместно
развитие
на
велосипедните маршрути в Русенска
област” Съдействие и домакинство на
първия кръг от шосейни колоездачни
серии „Inch sport” – 2016 г. състезание
Могилите. През септември 2016 г. е
проведен първият ден от тридневните
международни
и
републикански
състезания по спортно ориентиране.
Туристическите обекти в общината са
обхванати в общ веломаршрут на
Русенска област, подготвен съвместно със
Сдружение „Вело-Русе”, ПП „Русенски
лом” и общините в областта. Предстои
финализиране на инициативата.
През 2017 г. е проведен втори кръг от
шосейни колоездачни серии „Inch sport”.

Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите
Мярка 1.5.1. Създаване на нови обекти
за търговия, отдих и развлечения на
жителите на общината и нейните
гости

%

100

120

130

1 год

30

Текущо,
през пл.
период

1. Къща за гости „Каза Дивина” с.
Батишница”
2. Ресторант „Сънрайз” и плувен басейн
в гр. Две могили, ул. „Шипка” 5
През 2016 г. е извършен основен ремонт
на туристическа хижа „Орлова чука” и са
прекатегоризирани
9
туристически
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обекта съгл. изискванията на ЗТ.
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила

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

Мярка 1.6.2. Организиране на курсове
за повишаване на професионалната
квалификация и за преквалификация

Мярка 1.6.3. Организиране на курсове
за повишаване на грамотността
Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения
и оказване на техническа помощ на
трайно безработни лица за намиране
на работа

%

100

120

130

1 год

30

Текущо,
през пл.
период

Брой
курсове

0

7

11

1 год

11

Текущо,
през пл.
период

Брой
курсове

0

5

10

1 год

10

Текущо,
през пл.
период

0

6

10

1 год

10

Текущо,
през пл.
период

Брой
обучения

За 2017 г.:
По „Регионална програма за заетост” са
назначени 4 човека на длъжност
“работник поддръжка на пътища” за
период от 6 месеца.
По Проект „Обучения и заетост за
младите хора” до 29 г., са назначени 9
човека
на
длъжност
„.работникозеленяване” за 6 месеца.
Втори етап на Проекта „Обучения и
заетост за младите хора” до 29 г., са
назначени 5 човека на длъжност
„Работник поддръжка” за период от 6
месеца.
По Национална програма „Помощ за
пенсиониране” е назначен 1 човек на
длъжност „общ работник”за 2 години.
За 2017 г.:
По Проект „Обучения и заетост за
младите хора” до 29 г., са назначени 9
човека
на
длъжност
„.работникозеленяване” за 6 месеца.
Втори етап на Проекта „Обучения и
заетост за младите хора” до 29 г., са
назначени 5 човека на длъжност
„Работник поддръжка” за период от 6
месеца.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада, като се
обединява с мярка 1.6.4.
През 2017 г. са обучени 10 младежи до 29
годишна възраст в рамките на Проект
„Обучения и заетост за младите хора”
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Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на
заетите в икономиката на общината

%-но
увеличение

100

115

120

1 год

20

Текущо,
през пл.
период

Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените
места на общината
Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси
Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул.„ Места”- Две могили

Км

0

0,371

2 год

0,371

2017 2020

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

Км

0

0,318

2 год

0,318

2017 2020

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

Км

0

0,215

2 год

0,215

2017 2020

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

Км

0

0,420

2 год

0,420

2017 2020

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

Км

0

0,720

2 год

0,720

2017 2020

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

Км

0

0,222

2 год

0,222

2017 2020

В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
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Мярка 2.1.7. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа – ул ”Изгрев” с. Баниска

Км

0

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

Км

0

Мярка 2.1.9. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Васил Коларов” с.
Острица

Км

0

2 год

473

2017 2020

0,814

2 год

0,814

До
2020г.

0,430

2 год

0,430

До
2020г.

473

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

Км

0

0,242

2 год

0,242

До
2020г.

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

Км

0

0,211

2 год

0,211

До
2020г.

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

Км

0

0,281

2 год

0,281

До
2020г.

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

Км

0

0,516

2 год

0,516

До
2020г.

34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
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Кацелово
Мярка 2.1.14. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов
Мярка 2.1.15. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов

Км

0

0,349

2 год

0,349

До
2020г.

Км

0

0,138

2 год

0,138

До
2020г.

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

Км

0

0,808

2 год

0,808

До
2017г.

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

Км

0

0,230

2 год

0,230

До
2017г.

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

Км

0

0,192

2 год

0,192

До
2017г.

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

Км

0

0,200

2 год

0,200

До
2017г.

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

Км

0

1,133

2 год

1,133

До
2017г.

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

Км

0

0,380

2 год

0,380

До
2017г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г.– ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
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Батишница

Мярка 2.1.22. (Изм. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Плиска” с. Чилнов

Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Км

0

0,224

2 год

0,224

До
2020г.

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

Км

0

0,200

2 год

0,200

До
2017г.

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

Км

0

0,190

2 год

0,190

До
2017г.

Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран
Върбовка

Км

0

0,316

2 год

0,316

До
2017г.

Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Бор” с. Помен

Км

0

0,284

2 год

0,284

До
2017г.

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

Км

0

0,222

2 год

0,222

До
2017г.

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

Км

0

0,370

2 год

0,370

До
2017г.

Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска

Км

0

0,134

2 год

0,134

До

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
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ЗА 2017 г.
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен

2017г.

проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”

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

Км

0

0,199

2 год

0,199

До
2017г.

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

Км

0

0,035

2 год

0,035

До
2017г.

Км

0

0,648

2 год

0,648

До 2020
г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

Км

0

0,680

2 год

0,680

До
2020г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

Мярка 2.1.32. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран
Върбовка
Мярка 2.1.33. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул.
“Широки брод” заедно, с. Широково
Мярка 2.1.34. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Пролет” с. Баниска

Км

0

0,139

2 год

0,139

До
2017г.

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

Км

0

0,062

2 год

0,062

До
2017г.

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

Км

0

0,149

2 год

0,149

До
2017г.

Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
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ЗА 2017 г.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Мярка 2.1.37. (Изм. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Калиакра” с. Кацелово
Мярка 2.1.38. Рехабилитация ул.
“Нова махала” с.Пепелина
Мярка
2.1.39.
Ремонт
и
реконструкция
на
площадно
пространство в с. Каран Върбовка
Мярка
2.1.40.
Ремонт
и
реконструкция
на
площадно
пространство в с. Острица
Мярка
2.1.41.
Ремонт
и
реконструкция
на
площадно
пространство в с. Чилнов

2 год

0,267

До
2020г.

2 год

1,0

До
2020г.

650

2 год

650

До
2020г.

0

2 100

2 год

2 100

До
2020г.

0

890

2 год

890

До
2020г.

Км

0

Км

0

Кв.м

0

Кв.м
Кв.м

0,267

1,0

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

Км

0

4,680

2 год

4,680

До
2017г.

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

Км

0

4,300

2 год

4,300

До
2017г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 321,
проект „Подобряване на общинска пътна
мрежа по път RSE 1005-І-5 /ОбретеникБяла/-граница /Община Борово-Община
Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE
1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с
подмяна на второстепенен уличен
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082
ІІІ-5001 /Две могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км.
7+900 с подмяна на уличен водопровод от
ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.
Чилнов, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 321,
проект „Подобряване на общинска пътна
мрежа по път RSE 1005-І-5 /ОбретеникБяла/-граница /Община Борово-Община
Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE
1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с
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ЗА 2017 г.

Мярка
2.1.44.
Ремонт
и
реконструкция на градски площад Две
могили

Бр.

0

Мярка 2.1.45. (Доп. – Решение № 76
по протокол № 6/29.01. 2016 г.)
Рехабилитация
на
отсечки
от
общински път RSE 1082/п.к. RSE
1005/ Бъзовец – Баниска /TGV 1137/
от км. 7+900 до км. 12+905

Бр.

0

Бр.

Бр.

Мярка 2.1.46. (Доп. – Решение № 76
по протокол № 6/29.01. 2016 г.)
Рехабилитация
на
отсечки
от
общински път TGV 1137 /границата
община Попово – Две могили/ –
Могилино – Баниска /RSE 1082/ от км.
14+000 до км. 24+922
Мярка 2.1.47. (Доп. – Решение № 135
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Рехабилитация
на
отсечка
от
общински път RSE 2004 от км. 0+000
до км. 2+800 /п.к. III 501 – границата
община Две могили – община Борово

2 год

1

До
2020г.

1

2 год

1

До
2020г.

0

1

2 год

1

До
2020г.

0

1

2 год

1

До
2020г.

1

подмяна на второстепенен уличен
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082
ІІІ-5001 /Две могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км.
7+900 с подмяна на уличен водопровод от
ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.
Чилнов, Община Две могили, област
Русе”
Ремонтът и реконструкцията на стойност
790 850 лв са приключили през 2015 г. със
средства по Публична инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие
на регионите" – проект „Обновяване на
съществуващата
инфраструктура
на
Община Две могили чрез реконструкция
на градския площад, рехабилитация на
градския парк и подмяна на осветителни,
напоителни и други инсталации в него–
УПИ I, кв. 151”
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР,
подмярка
7.2.,
с
проект
„Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общински пътища: RSE 1082,
TGV 1137, RSE 2004, в Община Две
могили, чакащ одобрение
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР,
подмярка
7.2.,
с
проект
„Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общински пътища: RSE 1082,
TGV 1137, RSE 2004, в Община Две
могили, чакащ одобрение
През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР,
подмярка
7.2.,
с
проект
„Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общински пътища: RSE 1082,
TGV 1137, RSE 2004, в Община Две
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могили, чакащ одобрение
Мярка 2.1.48. (Доп. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа–ул. „Димитър Благоев” с.
Чилнов
Мярка 2.1.49. (Доп. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа–ул. „Шумен” с. Две могили

Бр.

0

1

2 год

1

До
2020г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

Бр.

0

1

2 год

1

До
2020г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

Мярка 2.1.50. (Доп. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа–ул. „Плиска” с. Острица
Мярка 2.1.51. (Доп. – Решение № 136
по протокол № 8/09.03 2016 г.)
Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа–ул. „Христо Ботев” с. Каран
Върбовка
2.1.52. (Доп. – Решение № 300 по
Протокол № 14/29.07.2016 г.)
Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа- ул. „Юрий
Гагарин” гр. Две могили.

В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

През 2016 г. е изготвен технически проект
и е кандидатствано за финансиране по
ПРСР, подмярка 7.2.

До
2020г.

Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м.
321, проект „Подобряване на общинска
пътна мрежа по път RSE 1005-І-5
/Обретеник-Бяла/-граница
/Община
Борово-Община Две могили/-БатишницаБъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км.
12+300 с подмяна на второстепенен
уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на

Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината

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

Отремон
тиран
водопр.
(бр)

0

1

2 год

1
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Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по
път RSE 1005– ул. „Георги Димитров”
село Бъзовец

Отремон
тиран
водопр
(бр)

0

1

2 год

1

До
2017г.

Мярка
2.2.3.
Ремонт
на
съществуващата водопроводна мрежа
на територията на град Две могили

Км

0

45

2 год

45

До
2020г.

Км

0

45

2 год

45

До
2020г.

Изграде
на станция (бр)

0

1

2 год

1

До
2020г.

Мярка
2.2.4.
Изграждане
на
канализационна мрежа на територията
на град Две могили
Мярка
2.2.5.
Изграждане
на
пречиствателна
станция
на
територията на град Две могили
Мярка 2.2.6. Доп. – Решение № 77 по
протокол № 6/29.01.2016 г.) Ремонт
на водопровод по път RSE 1082 – ул.
„Баниски Лом” и път TGV 1137 – ул.
„Ропотомо” с Баниска
Мярка 2.2.7. (Доп. – Решение № 77 по
протокол № 6/29.01. 2016 г.) Ремонт
на водопровод по път TGV – ул.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE
1082 ІІІ-5001 /Две могили-Острица/Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120
до км. 7+900 с подмяна на уличен
водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE
1082 в с. Чилнов, Община Две могили,
област Русе”
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 321,
проект „Подобряване на общинска пътна
мрежа по път RSE 1005-І-5 /ОбретеникБяла/-граница /Община Борово-Община
Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE
1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с
подмяна на второстепенен уличен
водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път
RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082
ІІІ-5001 /Две могили-Острица/-ШироковоЧилнов-Баниска от км. 3+120 до км.
7+900 с подмяна на уличен водопровод от
ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.
Чилнов, Община Две могили, област
Русе”
Изпълнено през 2015 г. Отремонтиран е
участък от водопроводна мрежа по ул.
„Дружба” гр. Две могили – 240 м. със
собствени средства на общината
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„Възраждане” с. Могилино
Мярка 2.2.8. (Доп. – Решение № 492
по Протокол № 24/24.03. 2017 г.)
Изграждане
на
водопроводи
в
стопански двор „Изток“ и бул.
„България“ в гр. Две могили

2 год

Мярка 2.2.9. (Доп. – Решение № 492
по Протокол № 24/24.03. 2017 г.)
Изграждане
на
водопроводи
в
стопански двор Запад – гр. Две могили

2 год

До
2020г.

Има изготвен технически проект.

До
2020г.

През 2017 г. е изпълнен водопровод Ф90 с
пожарни
хидранти
и
сградни
водопроводни отклонения (I-ви етап). С
това се решава проблема за самостоятелно
ползване
на
питейна
вода
от
собствениците на прилежащите имоти.
През 2018 г. Ще се изпълни втори етап с
водопровод Ф63 и сградни водопроводни
отклонения.

Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
Цел 3.1. Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината

Мярка 3.1.1. Изграждане на детска
площадка в с. Помен

Мярка 3.1.2. (Изм. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване на парк с паметник в имот
между ОК42, ОК 83, ОК35 и ОК134 в
с. Широково

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

Изграде
на
площадка (бр)
Обновен
парк с
паметник (бр)

Ремонти
ран и
реконструиран
парк (бр)

0

1

0

1

1 год

1 год

1

До
2017г.

1
До
2020г.

0

1

1 год

1

До
2017г.

Изпълнено през 2014 г. – Има една
изградена детска площадка по проект към
ПУДООС и една по ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”
Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада поради липса на
финансов ресурс.
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
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Мярка 3.1.4. Изграждане на парк с
детска площадка в с. Бъзовец, спортна
площадка за мини ханбал и баскетбол

Изграден парк
(бр)

Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в
гр. Две могили, включително и чрез
прилагане на мерки за енергийна
ефективност
Мярка 3.1.6. Ремонт на основно
училище – с. Баниска и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на
сградата

Ремонти
рана
детска
ясла (бр)
Ремонти
рано
училище
(бр)

Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция
на ДГ- гр. Две могили, включително и
чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност

Ремонти
рана и
реконстр
ДГ (бр)

Мярка 3.1.8. Модернизиране на
материалната база на общинското
здравеопазване
Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала Гробищен парк град Две могили

Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на
гробищните паркове в населените
места на общината
Мярка 3.1.11. (Доп. – Решение № 79
по Протокол № 6/29.01.2016 г. изм. с
Решение № 297 по Протокол №
13/15.07.2016 г.) Въвеждане на

Закуп.но
во
оборудва
не
(хил.лв.)
Ремонти
рана
зала (бр)

Бр.

Русе”
Изпълнено през 2014 г. – ПРСР по м. 322,
проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и площади в с. Могилино, с.
Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две могили, област
Русе”

0

1

1 год

1

До
2017г.

0

1

1 год

1

До
2020г.

Изпълнено през 2015 г. – Направен е
частичен ремонт със собствени средства

0

1

1 год

1

До
2020г.

През 2016 г. е кандидатствано с проект по
подмярка 7.2. на ПРСР.

0

0

0

0

200 000
лв

1

1 год

1

До
2020г.

300 000
лв.

1 год

300
000 лв.

До
2020г.

1

1 год

1

До
2020г.

16

1 год

1 год

16

До
2020г.

2017 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение, съгласувани
скици от ВиК, Виваком и Енерго Про.
През 2017 г. е извършен ремонт на част от
покрива на Детска градина гр. Две могили
(първи етап).
Изпълнено през 2014 г. с проект
„Медицински център и Център за
обществена подкрепа” по Публичната
инвестиционна програма "Растеж и
устойчиво развитие на регионите"

През 2014 г. са водоснабдени са
гробищните паркове в селата Батишница,
Бъзовец, Баниска, Могилино, Помен,
Чилнов, Пепелина – 9 захранвания. През
2015 г. са водоснабдени гробищните
паркове в селата Острица, Широково – 2
бр., Каран Върбовка – 2 бр. и с.Кацелово
През 2016 г. е кандидатствано с
едноименен проект, целящ внедряване на
мерки за енергийна ефективност в
сградния фонд на образователната

50

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗА 2017 г.
енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи
юни” с. Баниска, Община Две могили
Мярка 3.1.12. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване на зелена разделителна
ивица по бул. „България” в поземлен
имот 20184.1.2621 в град Две могили
Мярка 3.1.13. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване на зелена разделителна
ивица по бул. „България” в поземлен
имот 20184.1.2863 в град Две могили
Мярка 3.1.14. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03 2016 г.)
Обновяване и изграждане на парково
пространство в поземлен имот
20184.1.2617 в град Две могили
Мярка 3.1.15. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване и изграждане на парково
пространство в поземлен имот
20184.1.18 в град Две могили
Мярка 3.1.16. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване на парк с паметник в имот
IV в кв. 20 в с. Острица
Мярка 3.1.17. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.05. 2016 г.)
Изграждане на парково пространство
в имот I в кв. 22 в с. Кацелово
Мярка 3.1.18. (Доп. – Решение № 170
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Обновяване на парково пространство
в имот в кв. 17, находящ се между ОК
41, ОК 42, ОК 45 и ОК 46 в с.
Батишница
Мярка 3.1.19. (Доп. – Решение № 171
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Благоустрояване на гробищен парк в
поземлен имот 20184.7.134 в гр. Две

структура на общината, за финансиране
от НДЕФ и СФ
2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение
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могили
Мярка 3.1.20. (Доп. – Решение № 171
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Благоустрояване на гробищен парк в
поземлени
имоти
20184.6.260,
20184.6.258, 20184.6.257 в гр. Две
могили
Мярка 3.1.21. (Доп. – Решение № 208
по Протокол № 10/22.04. 2016 г., изм.
с Решение № 297 по Протокол №
13/15.07.2016 г., изм. с Решение №
312 по Протокол № 15/17.08.2016 г,
което е отм. с Решение № 342 по
Протокол № 17/21.09.2016 г..)
Реконструкция,
модернизация,
оборудване
и
обзавеждане
на
образователната инфраструктура в
Община Две могили – ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска, община Две
могили.
Мярка 3.1.22. (Доп. – Решение № 240
по Протокол № 11/27.05.2016 г.,
изм.– Решение № 255 по Протокол
№ 12/24.06.2016 г., изм. – Решение №
309 по Протокол № 15/17.08.2016 г.)
Преустройство,
реконструкция,
оборудване обзавеждане и промяна
предназначението на съществуващата
сграда /детско заведение/ в Комплекс
за социални услуги – ЦЦДУ и ЦОП в
УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили
Мярка 3.1.23. (Доп. – Решение № 491
по Протокол № 24/24.03. 2017 г.)
Реконструкция покрив ДГ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Две могили.

Входирано уведомление към РИОСВ за
инвестиционно намерение

2 год

2020 г.

2 год

2020 г.

През 2016 г. общината е кандидатствала с
едноименен
проект,
входиран
по
подмярка 7.2. на ПРСР

2 год

2020 г.

През 2016 г. е разработен работен проект,
като общината има готовност да
кандидатства за финансирането му при
подходяща отворена програма.

2 год

2020 г.

През 2017 г. е извършен ремонт на част от
покрива на Детска градина гр. Две могили
(първи етап).

2014 г.

Завършено през 2015 г. по ПРСР по м.
322, проект „Подобряване на културната
инфраструктура в Община Две могили и

Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината
Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и
подобряване качеството на културните
услуги в читалище „Св.Св. Кирил и

Лева

0

240 000
лв

1 год

240
000 лв
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Методий” град Две могили

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

Лева

0

Мярка 3.2.3. Ремонт и реконструция
на читалищата в общината

Лева

0

Мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт
на сгради с религиозно значение
(православни храмове) и подобряване
на прилежащите пространства, в
населените места на общината - Храм
„Св. Троица” – град Две могили и
Манастир „Св. Марина” – село Каран
Върбовка

Лева

0

240 000
лв

1 год

240
000 лв

До
2020г.

120 000
лв

1 год

120
000 лв

До
2020г.

700 000
лв.

1 год

700
000 лв.

До
2020г.

създаване на условия за по-добри
културни услуги в читалище „Св. Св.
Кирил и Методий-1919” гр. Две могили”,
на стойност 256 146,92 лв.
Изпълнено през 2015 г. по ПРСП по м.
322, проект „По-качествени културни
услуги
чрез
реконструкция
и
модернизация на Народно читалище
„Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.
През 2016 г. е кандидатствано с проект по
ПРСП, подмярка 7.2, за ремонта и
реконструкцията на читалищата в селата
Баниска и Батишница.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили,
мярката
отпада
поради
разделянето й на отделни мерки по
читалища в общината.
През 2016 г. ОбС е взел решение на
мястото на мярката в Общинския план за
развитие да бъдат включени 2 нови мерки
със срок на изпълнение 2020 г, касаещи
реконструкция и ремонт на сгради с
религиозно значение на територията на
общината, а именно: Мярка 3.2.14. (Доп. –
Решение № 185 по протокол №
10/22.04.2016 г.) Ремонт и реконструкция
на църква „Света Троица” – град Две
могили, и Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение
№ 205 по протокол № 10/22.04.2016 г.)
Ремонт и реконструкция на манастир
„Света Марина” – село Каран Върбовка
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили,
мярката
отпада
поради
разделянето й на други 2 мерки в Плана –
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Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото
място в двора на Храма “Света
Троица” - град Две могили и
извършване на частични ремонтни
дейности по храма

Мярка 3.2.6. (Доп. – Решение № 78 по
протокол № 6/29.01.2016 г., изм. –
Решение 133 по протокол №
8/09.03.2016
г.)
Обновление,
модернизация и реконструкция на
сграда
читалище
„Никола
Й.
Вапцаров–1914” с. Баниска, община
Две могили, област Русе
Мярка 3.2.7. (Доп. – Решение № 78 по
Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. с
Решение № 278 по протокол №
13/15.07.2016
г.)
Ремонт,
реконструкция и изпълнение на ОВК с
монтиране на слънчеви панели на
покрива на НЧ „Никола Й. Вапцаров –
1902” с. Кацелово
Мярка 3.2.8. (Доп. – Решение № 78 по
протокол
№
6/29.01.2016
г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Отец Паисий –
1912 с. Острица
Мярка 3.2.9. (Доп. – Решение № 78 по
протокол
№
6/29.01.2016
г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Зора – 1930” с.

Лева

0

400 000
лв

1 год

400
000 лв

До
2020г.

3.2.14 и 3.2.15 ( Решение на ОбС № 185 по
Протокол № 10/22.04.2016 г. и Решение
на ОбС № 205 по Протокол №
10/22.04.2016 г.).
До 2015 г. по Храма „Света Троица” – гр.
Две могили са правени частични
ремонтни дейности със средства от
Комисия по вероизповеданията и правата
на човека.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили,
мярката
отпада
поради
обединяването й с мярка 3.2.14.

До
2020г.

През 2016 г. е кандидатствано с проект по
ПРСП, подмярка 7.2, за ремонт и
реконструкция на читалището в село
Баниска.

2 год

До
2020г.

Разработен е идеен проект, като общината
има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща
отворена програма.

2 год

До
2020г.

Разработен е идеен проект, като общината
има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща
отворена програма.

2 год

До
2020г.
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Помен
Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80
протокол
29.01.2016
г)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Пробуда - 1927” с.
Батишница
Мярка 3.2.11. (Доп. – Решение № 80
по протокол 29.01.2016 г.) Мярка
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Светлина - 1927” с.
Чилнов
Мярка 3.2.12. (Доп. – Решение № 81
по протокол № 6/29.01.2016 г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване
на
НЧ
„Селско
събуждане–1899” с.Могилино
Мярка 3.2.13. (Доп. – Решение № 139
по протокол № 9/25.03.2016 г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Развитие – 1908”
с.Каран Върбовка
Мярка 3.2.14. (Доп. – Решение № 185
по протокол № 10/22.04.2016 г.)
Ремонт и реконструкция на църква
„Света Троица” – град Две могили
Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение № 205
по протокол № 10/22.04.2016 г.)
Ремонт и реконструкция на манастир
„Света Марина” – село Каран
Върбовка
Мярка 3.2.16. (Доп. – Решение № 224
по протокол № 11/27.05. 2016 г.)
Ремонт и реконструкция на църква
„Въведение Богородично”в УПИ I –
240, кв. 41 по плана на село Каран
Върбовка, община Две могили, област
Русе

2 год

До
2020г.

През 2016 г. е кандидатствано с проект по
ПРСП, подмярка 7.2, за ремонт и
реконструкция на читалището в село
Батишница.
Изпълнено през 2017 г. със средства от
Междуведомствена
комисия
за
възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет /МКВПМС/.

2 год

До
2020г.

Разработен е идеен проект, като общината
има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща
отворена програма.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.
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Мярка 3.2.17. (Доп. – Решение № 224
по протокол № 11/27.05.2016 г.)
Ремонт и реконструкция на църква
„Свети Иван Рилски” в ПИ 177, кв. 21
по плана на село Острица, община Две
могили, област Русе
Мярка 3.2.18. (Доп. – Решение № 242
по протокол № 11/27.05.2016 г.)
Оборудване и обзавеждане на НЧ
„Светлина 1927” – село Чилнов
Мярка 3.2.19. (Доп. – Решение № 294
по Протокол № 13/15.07. 2016 г.)
Реконструкция, ремонт, оборудване,
обзавеждане, изграждане на латентна
отоплителна система и вертикална
планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий-1919” и „Лятно кино” гр.
Две могили”.

2 год

До
2020г.

2 год

До
2020г.

Разработен е идеен проект, като общината
има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща
отворена програма.

2 год

До
2020г.

Разработен е идеен проект, като общината
има готовност да кандидатства за
финансирането му при подходяща
отворена програма.

Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината

Мярка
3.3.1.
Подобряване
на
спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил
и Методий”, град Две могили, в т.ч. и
прилагане на мерки за енергийна
ефективност

Мярка 3.3.2. Изграждане на нови
спортни терени
Подмярка 3.3.2.1. (Доп. – Решение №
119 по протокол № 7/19.02.2016 г,
изм. – Решение № 147 по протокол №
9/25.03.2016 г.) Изграждане на
многофункционална спортна зала,

Лева

0

450 000
лв

1 год

2 год

450
000 лв

До
2020г.

До
2020г.

През 2016 г. е входиран проект „Ремонт и
реконструкция на покрив на спортен
комплекс СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
в Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет (МКВПМС).
През 2017 г. е кандидатствано с проект
„Реконструкция,
модернизация
и
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на физкултурен салон в
сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
град Две могили“ пред Министерство на
младежта и спорта
През 2017 г. е кандидатствано с проекти
„Изграждане на мини футболно игрище в
поземлен
имот
с
идентификатор
20184.1.2878 в град Две могили“ и
„Изграждане на зона за спорт, включваща
фитнес на открито в УПИ – I, кв. 151, гр.
Две могили, община Две могили“ пред
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игрище за тенис на корт и прилежаща
инфраструктура в поземлен имот
20184.1.2878 в гр. Две могили

Мярка
3.3.3.
Разработване
на
общинска стратегия за развитието на
спорта

Министерство на младежта и спорта

Разработена
стратегия (бр)

0

1

1 год

1

До
2020г.

През 2016 г. е разработена и приета
общинска стратегия за развитието на
спорта В изпълнение на стратегията през
2016 г. са реализирани редица спортни
мероприятия – съдействие и домакинство
на първия кръг от шосейни колоездачни
серии „Inch sport“; първият ден от
тридневните
международни
и
републикански състезания по спортно
ориентиране; спортни мероприятия на
футболен клуб „Две могили“, Обединен
спортен клуб по тенис на маса, плуване,
бадминтон, петанка; Спортен клуб за
обучения и тренировки по бойни
спортове, и др.
В изпълнение на Стратегията за
развитието на спорта е приет Спортен
календар на Община Две могили за 2017
година, в изпълнение на който са
реализирани
редица
спортни
мероприятия–станалата
традиционна
колоездачна обиколка „Inch sport”,
Състезанието „Лъвски скок”, турнир по
футбол на малки вратички и други.

Текущо,
през пл.
период

За изпълнение на мярката през 2016 г. са
били осигурени средства по проект „Звено
за социални услуги в домашна среда Община
Две
могили”,
приключил
успешно в началото на 2016 г. Негово
логическо продължение е Проект „Звено
за социални услуги в Община Две
могили”, със срок на изпълнение м.
февруари 2016 г.- м. септември 2017 г.
От 01 октомври 2017 г. е сключено
споразумение между Агенция за социално

Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината

Мярка 3.4.1. Предоставяне на услуга
„Социален асистент” и „Домашен
помощник”

лв

0

1 000
000 лв

1 800
000 лв

1 год

1 800
000 лв

57

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗА 2017 г.
подпомагане и Община Две могили във
връзка с Постановление № 137/05.07.2017
г. за удължаване срока на социалната
услуга до 31 декември 2017 г.
Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО

Мярка
3.5.1.
Рекултивация
на
съществуващото депо за отпадъци.

Рекултивирано
депо

0

1

Мярка 3.5.2. Изграждане на площадки
с компостиращи функции

лв.

0

120 000
лв

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

Изграде
но
сметище

0

1 год

1

До
2017г.

240 000
лв

1 год

240
000 лв

До
2020г.

1

2 год

1

До
2020г.

Със заповед № 502/29.11.2017 г. на
РИОСВ е закрито „Общинско депо за
неопасни отпадъци” в землището на град
Две могили, местността „Гърка”, считано
от 31.12.2017 г. и предстои рекултивация
на „Общинско депо за неопасни
отпадъци”.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада. Основание:
Общината не отговаря на условията на
Програмата
През 2016 г. е взето решение за
подновяване на проект „Изграждане на
регионалната система за управление на
отпадъците в регион Борово (Бяла, област
Русе)” на стойност 20 774 452 лв, които
трябва да бъдат осигурени от МОСВ, след
временно спиране на Договора за
безвъзмездна помощ.
През 2017 г. е открита процедура за избор
на изпълнител на обществена поръчка за
„Доизграждане на Регионална система за
управление на отпадъците в регион
Борово”,
обществена
поръчка
за
„Доставка и монтаж на машини,
съоръжения и мобилно експлоатационно
оборудване”.
Депонирането
на
отпадъците генерирани на територията на
Община Две могили ще се извършва на
Регионално депо. Регионалната система
предвижда
разделно
събиране
на
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отпадъците, за което са осигурени съдове
за разделно събиране на отпадъци.
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух
Мярка 3.6.1. Енергийна реконструкция
на сградата на Поликлиника Две
могили

Енерг.ре
конструи
рана
поликли
ника (бр)

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

%

Мярка 3.6.3. Саниране на общинска
административна сграда (БКС)

Санирана
сграда
(бр)

0

100 %

125

0

1

2 год

1

До
2020г.

150

2 год

50

До
2020г.

1

1 год

1

До
2020г.

Изпълнено до края на 2014 г. по Публична
инвестиционна програма "Растеж и
устойчиво развитие на регионите" – по
проект „Медицински център и Център за
обществена подкрепа”.
До края на 2014 г. е извършено саниране
на Общинска административна сграда
(БКС) на ул. „Кирил и Методий” – гр. Две
могили, Медицински център и Център за
обществена подкрепа, а до края на 2015
г.-културен дом в гр. Две могили и
културен дом в с. Бъзовец
Изпълнено до края на 2014 г. с проект
„Саниране и основен ремонт на
административна сграда в УПИ XV-809,
кв. 77, гр. Две могили” по „Красива
България”

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

Създаде
на с-ма
(бр.)

0

Бр.

0

Създаде
на с-ма
(бр.)

0

%

100

1

110

В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката отпада. Основание:
Общината няма контролни функции.
През 2016 г. в общината е разработена
Програма за опазване на околната среда,
елемент от която е мярка 3.7.2.

1

2 год

1

До
2020г.

1

2 год

1

До
2020г.

1

2 год

1

До 2020
г.

От м. юли 2017 г. има сключен договор с
ЕКОПАК за разделно събиране на
отпадъците.

20

Текущо,
през пл.
период

През 2015 г. със средства по ПУДООС са
изградени две детски площадки в селата
Батишница и Баниска, а през 2016 г. със
средства по ПУДООС е изградена детска

120

1 год
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Мярка 3.7.5. Залесяване на нови
площи за намаляване на ерозията и
подобряване състоянието на околната
среда
Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени
пояси около детските, учебните,
лечебните и социални заведения и
спортните комплекси.
Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска
система
за
мониторинг
върху
елементите на околната среда
Мярка 3.7.8. Ремонт и възстновяване
на язовирна стена и съоръженията към
нея на изкуствена водна площ в ПИ №
000209 и ПИ № 000210 в землището
на гр. Две могили (доп. с Решение №
654 на Общински съвет – Две могили,
Протокол № 32/24.11.2017 г.).

%

100

110

120

1 год

%

100

110

120

1 год

1

2 год

Изграде
на с-ма
(бр.)

0

20

Текущо,
през пл.
период

площадка в с. Могилино, с прилежащи
зелени площи.
През 2017 г. със средства по ПУДООС са
изпълнени два проекта: „Изграждане
фитнес на открито в с. Чилнов, Община
Две могили” и „Обособяване зона за
спорт и детски игри в с. Баниска”.
През 2016 г. е извършено залесяване в гр.
Две могили на площ от 7 дка.
През 2017 г. е извършено залесяване в гр.
Две могили на площ от 3 дка.

Текущо,
през пл.
период
1

До
2020г.

През 2016 г. в общината е разработена
Програма за опазване на околната среда,
елемент от която е мярка 3.7.7.

До
2020г.

2 год

Цел 3.8. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината
Мярка
3.8.1.
Разработване
и
осъвременяване на териториалноустройствените, градоустройствени и
геодезически планове на населените
места,
като
предпоставка
за
баланисирано и устойчиво развитие на
общината

Бр.
планове

0

7

2 год

7

До
2020г.

Мярка
3.8.2.
Изготвяне
на
кадастрални карти по населените
места на общината

Бр.
планове

0

7

2 год

7

До
2020г.

През 2016 г. общината е включена в
поименния списък на общините за
финансово подпомагане на МРРБ за
разработване на Общ устройствен план на
общината (ОУПО).
През 2017 г. Община Две могили има
избран изпълнител за „Изработване на
общ устройствен план на Община Две
могили” след проведена обществена
поръчка.
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Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили
Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет
Мярка
4.1.1.
Разработване
на
програми за обучение на общинските
служители, които изпреварващо да
посрещат нуждите от обучение на
персонала.

Брой
програми

0

4

7

1 год

7

Текущо,
през пл.
период

Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения
за
усвояване
на средства от
Европейските фондове

Брой
курсове

0

8

14

1 год

14

Текущо,
през пл.
период

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

Брой
курсове

0

4

7

1 год

7

Текущо,
през пл.
период

1

1 год

1

Текущо,
през пл.
период

8

1 год

8

Текущо,
през пл.
период

1

Текущо,
през пл.
период

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

Изграде
на с-ма
(бр.)

0

Мярка
4.1.6. Изграждане
партньорства с организации
гражданите и на бизнеса

Бр.
изградени партньорства

0

на
на

Мярка
4.1.7.
Разработване
и
въвеждане на ясни критерии за
разпределяне на финансовите средства
и на система за перманентен контрол
по тяхното изразходване

Въведена с-ма
(бр.)

0

4

1

1 год

Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят
лични планове за обучение, които се
обобщават в годишен план за обучение,
който се утвърждава от кмета на
общината.
Ежегодно служители от общинска
администрация Две могили вземат
участие в обучения, относно усвояването
на средства от Европейските фондове.
МКБППМН - Две могили реализира и
участва в редица срещи, беседи, семинари
и обучителни мероприятия с акцент:
агресията сред подрастващите, здравна
култура, опасни игри в свободното време
и опасностите по пътищата и др.
Комисията работи с ЦОП-Две могили,
РУП - Две могили, РУ на Транспортна
полиция - Русе, отдел „Закрила на детето”
към ДСП - Две могили и др. Комисията
участва и в срещи с БМЧК- Русе и БМЧКДве могили, сред които прожекция на
образователен филм за доброволчеството,
анти-спин акция и др.
Приета система с Решение № 873, с
Протокол № 52/30.04.2015 г. на
Общински съвет-Две могили.

Изготвена Наредба № 6 за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три
години,
за
съставяне,
приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на
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община Две могили за контрола СФУК
Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти на ЕС

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

Бр. въведени
технологии

0

Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация
на
проекта
за
електронно
правителство

Реализиран
проект

0

2

3

1 год

3

Текущо,
през пл.
период

1

1 год

1

Текущо,
през пл.
период

През 2016 е. е разкрит нов, лесно
достъпен за гражданите и бизнеса
„Център за услуги и информация на
гражданите“, изнесен във фронталната
част на партера на сградата на общината
През 2016 г.
е обособено и започна
работа единно деловодство в общината.
Електронната
система
за
документооборот осигурява прозрачност
на дейностите по създаване, обработка,
движение, съхранение и унищожаване на
документи с изтекъл срок за съхранение
За запазване целостта на архивните
регистри, създадени през периода от 1946
до 1978 г. през м. май 2016 г. е направено
заснемане на 12 500 страници от старите
семейни регистри.
През 2017 г. е улеснен достъпа до
услугите в общината и подобрено
качеството
на
административното
обслужване
чрез
внедрено
ПОС
терминално устройство за разплащане
към местния бюджет.
През 2017 г. е закупена програмата
„ArmSoft TombStone” – „Гробищен парк”
предназначен за улесняване на дейностите
по поддържане на картотеките на
гробищните паркове в общината и в
кметствата по населените места.
Направено е заснемане на 10 000
страници от регистрите по гражданско
състояние за периода 1911 – 1920 г
През 2016 г. броят на извършените
административни услуги е повишен с 10%
в сравнение с 2015 г.
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(бр.)

Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –
стандартите в работата на общинската
администрация

Бр. въведени
стандарти

1

1 год

1

Текущо,
през пл.
период

1

1

1 год

1

Текущо,
през пл.
период

4

4

1 год

1

Текущо,

0

Община Две могили предоставя на
гражданите и бизнеса 13 броя услуги по
електронен път в съответствие със ЗЕУ.
През
2017
г.
са
изпълнени
маркираните(заложените) от Държавна
Агенция „Електронно управление” задачи
в областта на електронното управление –
реализиране на междурегистровия обмен
на
данни
чрез
свързване
на
информационните системи към средата за
автоматизиран обмен на електронни
документи.
В Актуализирания план за развитие на
Община Две могили 2014-2020 г., приет с
Решение № 695 от Протокол №
34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две
могили, мярката се преформулира на:
Въвеждане на цялостно управление на
качеството на дейността на общинска
администрация
Две
могили,
включително чрез системи за управление
на качеството. Основание: уеднаквяване
на терминологията с политиката за
въвеждане на цялостно управление на
качеството
(TQM,
Total
Quality
Management) съобразно Плана за действие
за въвеждане, поддържане и развитие на
съвременни системи за управление на
качеството, като условие за финансиране
от
Европейските
структурни
и
инвестиционни фондове.

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

Бр. нови
ПЧП

0

Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития
Мярка 4.4.1. Организиране на местни

Среден

3

Съгласно изискванията на Закона за
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културни празници и инициативи,
свързани с местните обичаи и
традиции

Мярка 4.4.2. Участие на общината в
съвместни културни мероприятия с
партньорски организации

бр.
ежегодни инициативи

Среден
бр.
ежегодни
участия

през пл.
период

3

4

4

1 год

1

Текущо,
през пл.
период

народните читалища в общината са
регистрирани 11 културни центъра.
Изключение е само с. Пепелина, където
поради малкия брой жители, не е
възможно съществуването на читалище.
Субсидирана численост 16 бройки. Във
всички
културни
институции,
без
Могилино, са създадени и развиват
дейност самодейни певчески състави и
групи. В репертоарите им се включват
изпълнения на песни от автентичния
фолклор,
стари
градски
песни,
патриотични, както и авторски песни, а
освен това се пресъздават и традиционни
обичаи /Йордановден, Бабинден, Трифон
Зарезан, лазаруване и др./.Самодейните
състави участват в почти всяко кметско
или общинско мероприятие. В с.
Кацелово, през м. август се проведе VІIІ-я
„Събор на хърцоите”, а в Каран ВърбовкаVІІI-и фолклорен фестивал „Жива вода”.
Събитията са включени в Националния
културен календар. Програмата за
развитие на читалищната дейност в
община Две могили през 2017 г. даде
широко поле за изява на самодейните
състави и читалищни групи. С всяка
изминала година се увеличава броят на
участници и зрители. Самодейните
състави от общината прославят местния
бит и култура, и получават престижни
награди, медали, плакети, грамоти.
Децата от ЦПЛРИСКИОНИС Две могили
взеха участие в редица мероприятия в
страната и чужбина. ДТС „Ралички”
участваха в Международния фестивал
„Оро весело” гр. Радовиш, Македония;
Международен фестивал „Македонски
фолклорни
средби”
гр.
Неготино,
Македония и Вечер на фолклора –
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концерт в гр. Бяла. Взеха участия в
общински мероприятия
- Коледен
концерт,
Коледуване,
Лазаруване,
Концерти в селата от община Две могили.
Спортни танци:
• Открит турнир по спортни танци в гр.
Шумен;
• Международен турнир по спортни
танци в гр. Варна;
• Турнир по спортни танци за „Купа
Русе” гр. Русе;
• Участие в общински мероприятия.
ТФ „Йълдъз” вземаха участие в общински
мероприятия, в концерт по повод „Деня
на майчиния език” и участие в конкурс
„Букет” гр. Русе.
ДВС „Кейси” вземаха участие във
фолклорен фестивал „Жива вода”, Детски
фолклорен
фестивал
„Фолклорна
огърлица”, гр. Котел, „Фолклорна вечер”–
концерт, гр Бяла, Участия в общински
мероприятия /Коледен концерт, Трети
март, концерти в селата от община Две
могили/.
Концерт по повод „Деня на ромите”,
подготвен от ромска група „Ланомен”.
Цел 4.5. Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС
Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на
спечелените проекти и дела на
привлечените средства от ЕС за
развитието
на
общината,
за
съхраняване и развитие на културноисторическото наследство, традициите
и занаятите

%
увелич.
на
проектите

100

110

120

1 год

20

Текущо,
през пл.
период

2

1 год

2

Текущо,
през пл.

Община Две могили изпълнява проекти
по различни оперативни програми
(ПУДООС, ФСЗ, ОПХОМП, МТСП,
МКВПМС,
ПРСР,
ПРЧР),
които
допринасят за развитието на общината.

През 2016 г., съгласно Решение № 288 по
Протокол № 13-15.07.2016 г. ОбС дава

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

Бр. нови
договори

0
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страната

Мярка 4.6.2. Посещения и проучване
на място на опита на други
администрации в страната и в
чужбина
Мярка 4.6.3. Интегриране с други
общини в страната и ЕС за
разработване на съвместни проекти за
икономическо развитие, туризъм,
културно сътрудничество,екология и
др.

период

Бр.
посещения

2

3

5

1 год

3

Текущо,
през пл.
период

Бр.
проекти

2

2

4

1 год

2

Текущо,
през пл.
период

съгласие за сключване на Споразумение
за сътрудничество с град Яготин, Киевска
област,
Република
Украйна.
Споразумението е сключено през м.август
2016 г.
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Приложение № 2. Приоритетни проекти за реализация в Община Две могили за периода 2017 – 2020 г.
Код на
проекта

П1

П2

П3

П4

Наименование на проекта
Проект „Реконструкция на
улична мрежа, тротоари и
площади
в
с.Могилино,
с.Помен,
с.Баниска,
с.Бъзовец, с.Батишница”
Проект „Подобряване на
общинска пътна мрежа по
път RSE 1005-I – 5
/Обретеник – Бяла/ - граница
/Община Борово-Община Две
могили/-Батишница-Бъзовец,
с подмяна на второстепенен
уличен
водопровод
в
с.Бъзовец по път Две могилиОстрица-Широково-ЧилновБаниска, с подмяна на
водопровод
в
с.Чилнов,
община Две могили
Проект „Звено за социални
услуги в
Община Две
могили”, като продължание
на Проект „Звено за социални
услуги в домашна среда Община
Две
могили”,
изпълнен през 2015 г.
Проект
„Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за питейни
и
отпадъчни
води
в

Индикативна
стойност (лв.)

Източник на
финансиране

Включен
в
ИПГВР1

Бенефициент2

Партньорски
структури

Време за
реализация

Статус на
проекта3

1 871 116,00

Програма за развитие
на селските райони,
мярка 322

не

Община Две
могили

не

2017

Приключен

5 245 208,00

Програма за развитие
на селските райони,
мярка 321

не

Община Две
могили

не

2017

Приключен

497 300,00

ОПРЧР

не

Община Две
могили

не

До м.
септември
2017

Приключен

40 000 000,00

МОСВ

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

1

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Община; други организации; други организации в партньорство с общината
3
Финансирани проекти в процес на изпълнение; чакащи одобрение и финансиране; в процес на разработване
2
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П5

агломерации между 2 000 и
10 000 е.ж.”
Проект „Реконструкция и
ремонт
на
сгради
с
религиозно
значение
(православни храмове) и
подобряване на прилежащите
пространства, в населените
места на общината - Храм
„Св. Троица” – град Две
могили и Манастир „Св.
Марина” – село Каран
Върбовка”

2 000 000,00

П6

Проект
„Изграждане
на
регионална
система
за
управление на отпадъците в
регион Борово (Бяла, обл.
Русе)

П7

Проект
трапезария“

П8

Проект „Осигуряване
топъл обяд 2016-2019 г.”

на

П9

„Нови
грижа»

за

П 10

„Обичам природата - и аз
участвам»

10 000,00

П 11

«Модернизация
на
кухненското оборудване на
кухненския блок в Общинско

23 760,00

„Обществена

възможности

20 774 452,00

15 660,00

158 254,25

163 648,64

ПРСР
мярка 322

МОСВ

Фонд „Социална
закрила” към МТСП
ОП за храни и/или
основно материално
подпомагане от Фонд
за европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица
ОПРЧР 2014-2020,
съфинансиран от
Европейския социален
фонд на ЕС

не

не

не

Църковно
настоятелство

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

не

2020

Първи етап
приключен
Втори етап проектно
предложение
по ПРСР

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

2020

В процес на
изпълнение

не

До м. април
2016

Приключен

не

Община Две
могили

не

не

Община Две
могили

не

ПУДООС

не

Община Две
могили

не

Фонд „Социална
закрила” и СФ

не

Община Две
могили

не

До м.
декември
2019

До м.
февруари
2016
До
м.декември
2016
До м.
м.декември
2016

В процес на
изпълнение

Приключен

Приключен
Приключен
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П 12

П 13

П 14

П 15

П 16

П 17

П 18

предприятие
Обществено
хранене - гр. Две могили»
„Рехабилитация
и
реконструкция на участъци
от общински пътища: RSE
1082, TGV 1137, RSE 2004, в
Община Две могили”
„Реконструкция на улици в
Община Две могили, област
Русе”
„Изграждане на зона за спорт,
включваща
фитнес
на
открито в УПИ – I, кв. 151,
гр. Две могили, община Две
могили“
„Въвеждане
на
енергоспестяващи мерки в ДГ
„Първи юни” с. Баниска,
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,
модернизация, оборудване и
обзавеждане
на
образователната
инфраструктура в Община
Две могили – ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска, Община
Две могили, област Русе“

„Авариен ремонт на улици в
гр. Две могили”

5 378 283,56

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

1 954 000,00

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

40 729,32 лв.

Министерство на

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

244 996,90

Национален
доверителен Еко Фонд

не

Община Две
могили

не

До 2018 г.

Чакащ
одобрение

1 299 116,97

Оперативна програма
„Региони в растеж”

не

Община Две
могили

не

До 2018 г.

Чакащ
одобрение

982 255,61

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

703 047,23

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

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение
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П 19

„Ремонт и реконструкция на
покрив на спортен комплекс
СУ
„Св.Св.Кирил
и
Методий“ – гр. Две могили“

П 20

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

П 21

„Обучения и
младите хора”

П 22

„Реконструкция,
модернизация и обновяване
на НЧ „Пробуда-1927“ с.
Батишница“

П 23

П 24

П 25

заетост

за

Проект „Организиране и
провеждане на фестивал на
децата
от
ЦОП
от
Североизточна България под
надслов „ОРЛОВА ЧУКА
ПЕЕ
И
ТАНЦУВА,
РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“
„Реконструкция покрив ДГ
„Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Две могили“ с първи етап
„Реконструкция покрив на
блок А-А и мълниеотводна
инсталация“
„Изграждане на водопроводи
в стопански двор „Запад” в
гр. Две могили“ – първи етап

70 254,39

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

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

176 574,36 лв.

Министерство на
младежта и спорта

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Чакащ
одобрение

не

Община Две
могили

не

2016

Приключен

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Приключен

Фонд „Социална
закрила”
(МТСП)

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Приключен

103 621,00 лв.

Субсидия от
Републикански бюджет

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Приключен

111 087,00

Субсидия от
Републикански бюджет

не

Община Две
могили

не

До 2020 г.

Приключен

100 000,00

274 000,00

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

ОПРЧР чрез ЕСФ и
Инициативата за
младежка заетост
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
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ПРОГРАМИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ПРЕЗ 2017 г:
1. Проект „Обучения и заетост за младите хора” финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ и Инициативата за младежка заетост. През
месец май 2017 г. са обучени 10 лица до 29 г., от които 9 са назначени на работа като „Озеленители“ за 6 месеца, а от 1 август 2017 г.
стартира втори етап на проекта, като без обучение са наети 5 лица, на длъжност „Работник поддръжка” за 6 месеца.
2. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1
бройка, която е назначена 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 часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст не по – вече от 2 години. Обща стойност на проекта е 12 500 лв.
3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две
могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до 31.07.2018 г. (за срок от
2 години) на 8 часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Обща стойност на проекта е 13 300 лв.
4. „Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. Отпуснати са 5 броя, от които за Две могили са 4 бр. и
за Каран Върбовка – 1 бр., които са назначени на длъжността „Общ работник” за период от 17.10.2016 г. до 31.03.2017 г. (за срок от 5,5
месеца) на 6 часа. Обща стойност на проекта 10 940 лв.
5. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1
бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.11.2016 г. до 31.08.2017 г. (за срок от 1 година и 2 месеца) на
8 часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст, но не повече от 2 години. Обща стойност на проекта е 6300 лв.
6. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2017 г. Общината е кандидатствала за три позиции, имаше одобрена
една кандидатура, която избра друга институция за трудова заетост.
7. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1
бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.09.2017 г. до 31.08.2019 г. (за срок от 2 година) на 8 часа.
8. „Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. Отпуснати са 4 броя за гр. Две могили, които са
назначени на длъжността „Работник, поддръжка на пътища” за период от 15.05.2017 г. до 14.11.2017 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа.
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ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр.
Две могили при подходяща отворена програма.
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.
3. Проект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили”. Целта на инвестиционния проект е възстановяване техническите
характеристики на земното легло, трошенокаменната настилка и асфалтобетоновото покритие на разрушените улици. Предлаганите за
авариен ремонт улици са с незадоволително и лошо техническо състояние. Общата им дължина е приблизително 780 м. и окончателно
ще бъде определена след изготвяне на техническия проект и изготвянето на количествени и количествено стойностни сметки.
Ширината на уличните платна е 6 м. за ул. „Христо Ботев”, 5,5 м. за ул. „Безименна” и ул. „Чипровци”. Необходимо е премахване на
тревната растителност и възстановяване на габарита на ул. „Чипровци” с последващо възстановяване на трошенокаменната настилка и
асфалтобетоново покритие. За другите две улици ще бъде премахнато компрометираното асфалтобетоново покритие, ще бъде
възстановена трошенокаменната настилка и положен нов асфалтобетон. Общата стойност на проекта е 703 047,23 лв., като ще се
кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет(МКВПМС).
4. „Текущ ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ град Две могили“ на обща стойност 128 291,02 лв., като сумата от 70 560,06 лв. ще бъде съфинасирана от общинския
бюджет. С проекта ще се кандидатства по проект „Красива България“ към МТСП.
5. „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ – втори етап „Реконструкция покрив на блок А, блок
Б, топла връзка и входове“. Ще се изпълни със субсидия от РБ.
6. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Запад” в гр. Две могили – втори етап“. Ще се изпълни водопровод Ф63 и
сградни водопроводни отклонения. Ще се изпълни със субсидия от РБ.
7. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” и бул. „България” в гр. Две могили“. Ще се изпълни със субсидия от
РБ.
8. „Спортен комплекс със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. Две могили“. Ще се изпълни със сили и средства от ротата
за гражданско-военно сътрудничество и американски екипи.
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