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Въведение
Според Закона за регионално развитие, в сила от 31.08.2008 г., стратегическото
планиране на регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на
система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и
междурегионалното сътрудничество. Системата от документи за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие включва:
1. Националния план за развитие;
2. Националната стратегическа референтна рамка;
3. Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
4. Националната стратегия за регионално развитие;
5. Регионалните планове за развитие;
6. Областните стратегии за развитие;
7. Общинските планове за развитие.
Според този закон, Общинският план за развитие определя средносрочните
цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия
за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината.
Общинският план за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.
съдържа:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на
плана;
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство
и осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и
звената за изпълнение на проектите;
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, съобразен е с целите и
приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020,
целите и приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз, Стратегия „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално
развитие ( 2012 – 2022 г), и Плана за развитие на Северен централен район за
планиране ( 2014 – 2020 г).
Структурата и съдържанието на Плана са в съответствие с Методическите
указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на
Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от
ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020), общински планове
за развитие (2014-2020), на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от 2011 година.
Целите, които се поставят с разработването на Общинския план за развитие са:
1. Формиране на цялостна дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена
политика на общината, основана на местните интереси и приоритети.
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2. Интегриране на Плана за развитие на община Две могили с Областната
стратегия за развитие и оттам - с Регионалния план за развитие на Северен
централен район и Националния план за развитие.
За постигането на тези цели е необходимо разработването на стратегия,
насочена към:
• създаване на оптимална икономическа среда за пълноценна трудова заетост,
съответстваща на професионалната квалификация на населението;
• изграждане на ефективна инфраструктура и комуникации;
• създаване на оптимални условия за развитие на местната икономика,
културата и туризма;
• качествено и достъпно образование и здравеопазване;
• активно участие на гражданите в местното самоуправление;
• прозрачност на местното самоуправление.
Основните принципи при разработването на Плана бяха: партньорство,
откритост и доброволно участие на всички страни, въвличане на гражданството,
надпартийно сътрудничество, съгласуване, допълване, реалистичност, измеримост и
специфичност.
При разработването на Плана за развитие на Община Две могили за периода
2014 – 2020 г. беше оказана научно-методическа помощ от консултанти от
Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр. Свищов.
В аналитичната част на Плана са използвани материали от доклада: „Анализ на
социално-икономическото развитие за целите на формулиране на политики за
развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. , изготвен от екип на
ФРМС Консулт ЕООД през 2012 г., в рамките на Проект „Партньорство за
просперитет”на ОПАК.
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е обсъден
и е приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината. / решение на
ОбС № ...................................2013 г./
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1. Обща характеристика на общината
Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста
равнина върху площ от 345 кв.км. Заема 13,1 % от територията на Русенска област и
0,3% от тази на цялата страна. Територията й се състои от землищните граници на 12
населени места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово,
Могилино, Острица, Помен, Пепелина, Широково и Чилнов. Неин административен
център е град Две могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е
от двете страни на жп линията Русе - Горна Оряховица. Община Две могили граничи
с общините Иваново, Борово, Опака, Попово и Бяла.(вж. См. № I.1.-1.)

Сх. № I.1.-1. Географско положение на Община Две могили

Община Две могили заема територията на обширно заравнено льосово плато,
характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси
долове. Геоложкият строеж е изграден от два вида строителни почви – аптски
варовици и комплекс от льосовидни отложения. Намира се в земетръсен район.
Горният почвен слой, който е обработваема почва, е предимно чернозем. Под
влияние на ерозивните процеси са разпространени тъмносиви и сиви горски почви, а
по поречията на реките има алувиално-ливадни почви.
Община Две могили попада в областта на умереноконтинентален климат и
според климатичното райониране в България тук има най-добре изразена
континенталност на климата: горещо лято, студена зима, големи годишни амплитуди
на температурата, подчертан летен максимум на валежите. Средната годишна
температура е +12°С. Всеобщото настъпило затопляне на климата дава своето
отражение и в община Две могили . Преобладаващите ветрове с почти еднакъв дял
са североизточните и югозападните.
Цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността
на терена е на дълбочина 25 м. Това са води в малки количества с временен характер.
Подземни води няма. Градът е водоснабден през 1952 г., с което се решава
проблемът с водата.
Преобладаваща растителност на територията на общината са широколистни
дървета – тополи, акация, клен, дъб, габър, бряст, липа, леска, бреза и др. Горите са
6
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били култивирани. След демократичните промени и реформите в селското
стопанство, горите се връщат на собствениците им и по-голяма част от тях се
изсичат.
Животинският свят в района е представен от елени, сърни, диви свине, зайци,
фазани, яребици и катерици.1 Освен полезния , има и вреден дивеч: вълци, лисици,
чакали, срещат се и язовец, белка, дива котка, полска мишка, и др.
През общината преминават реките Черни и Бели Лом, които са потенциален
източник за поливане на обработваеми земеделски земи. На границата между селата
Баниска и Копривец е построен най-големият язовир в област Русе - язовир Баниска.
Характерна особеност на община Две могили е красивата и екологически чиста
природа, съчетана с богато културно – историческо наследство. Красивите
местности и паметници на културата, както и природните забележителности я правят
привлекателна за любителите на познавателния туризъм. Тези фактори, заедно с
благоприятното местоположение на общината, обуславят развитието на туризъм не
само с локално, но и с национално и международно значение.
Община Две могили разполага с 80 ха защитена територия – пещерата Орлова
чука, обявена за природна забележителност със Заповед No2810/10.10.1962 на
Председателя на Главно управление на горите при Министерски съвет, ДВ бр.56,
1963 г.
Две могили като селище съществува още от дълбока древност. Първи сведения
за него са намерени в преддверието на пещерата Орлова чука край село Пепелина.
Това са каменни и керамични оръдия на труда, датиращи към 4 000 година пр.
Христа. Селището има своя средновековна история и се съхранява през турското
робство. След Освобождението, благодарение на благоприятното си географско
разположение и изграждането на жп линия Русе-София, Две могили се разраства и
през 1969 г. е обявен за град.
Общината е от IV функционален тип. Към края на 2012 г. населението
наброява 9 047 в това число 4 104 души за град Две могили. От общия брой на
населението 4 470 са мъже и 4 577 жени. То представлява 0,12% от населението на
страната и 3,91% от населението на област Русе.(Вж. Таблица № I.1.-1.) Гъстотата на
населението 26д/кв. км.
За сравнение, през 2009 г общият брой на населението на общината е бил 10
479 души, в това число 4 478 души за град Две могили. От общия брой на
населението през 2009 г. 5 298 са били мъже и 5 451 жени. Тогава то е
представлявало 0,15% от населението на страната и 4,16% от населението на област
Русе. Гъстотата на населението през 2009 г. е била 34 д/кв.км.
Тези сравнителни данни показват неблагоприятна тенденция към намаляване
броя на жителите на общината, което е обща тенденция за областта, региона и
страната като цяло. (Вж. фиг. № I.1.-1.)
Таблица № I.1.-1. Динамика на населението на Община Две могили за периода 2004 –
2012 г., по местоживеене и пол
Години
2004
2005
2006
2007
1

всичко
11 499
11 297
11 081
10 851

Общо
мъже
5 614
5 514
5 396
5 305

жени
5 885
5 783
5 685
5 546

всичко
4 577
4 529
4 483
4 411

В града
мъже
2 234
2 198
2 173
2 155

По данни на Ловно- рибарското дружество.

7

жени
2 343
2 331
2 310
2 256

всичко
6 922
6 768
6 598
6 440

В селата
мъже
3 380
3 316
3 223
3 150

жени
3 542
3 452
3 376
3 290
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2008
2009
2010
2011
2012

10 574
10 341
10 089
9 259
9 047

5 184
5 063
4 936
4 558
4 470

5 390
5 278
5 153
4 701
4 577

4 385
4 342
4 314
4 166
4 104

2 145
2 134
2 125
2 061
2 027

2 240
2 208
2 189
2 105
2 077

6 189
5 999
5 775
5 093
4 943

3 039
2 929
2 811
2 497
2 443

3 150
3 070
2 964
2 596
2 500

По данни на НСИ

Фиг. № I.1.-1. Тенденции в динамиката на населението на Община Две могили
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Анализът на естественото движение на населението в Община Две могили за
периода 2004 – 2012 г. показва отрицателен естествен прираст,който е една от найважните причини за намаляване броя на жителите на общината. (Вж. Таблица № I.1.2.)
Таблица № I.1.-2. Естествено движение на населението на Община Две могили за
периода 2004 - 2012 г.
Години
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

всичко
100
83
80
84
93
78
88
83
60

Живородени
момчета момичета
60
40
47
36
45
35
44
40
50
43
42
36
36
52
45
38
33
27

По данни на НСИ
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Умрели
всичко мъже жени
209 113
96
242 135 107
231 131 100
206 102 104
217 102 115
190
97
93
194 103
91
229 120 109
200
92 108

(Брой)
Естествен прираст
всичко мъже жени
-109 -53
-56
-159 -88
-71
-151 -86
-65
-122 -58
-64
-124 -52
-72
-112 -55
-57
-106 -67
-39
-146 -75
-71
-140 -59
-81
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Механичният прираст на населението през последните години показва
тенденция на превишаване броя на за изселените спрямо броя на заселените жители
на общината, т.е. той също е отрицателен. (Вж. Таблица № I.1.-3.)
Таблица № I.1.-3. Механичен прираст на населението на Община Две могили за
периода 2004 - 2012 г.2
Години
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Заселени
всичко
мъже жени
147
61
86
238
110
128
125
46
79
149
66
83
137
55
82
150
61
89
185
78
107
90
43
47
59
21
38

Изселени
всичко мъже жени
213
96
117
281
122
159
119
78
112
257
99
158
290
124
166
271
127
144
331
138
193
173
84
89
131
50
81

Механичен прираст
всичко мъже жени
-66
-35
-31
-43
-12
-31
-65
-32
-33
-108
-33
-75
-153
-69
-84
-121
-66
-55
-146
-60
-86
-83
-41
-42
-72
-29
-43

По данни на НСИ

Тенденцията на намаляване на населението се засилва по-чувствително през
последните 3-4 години и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст.
Във всички села на общината
населението с постоянен адрес намалява.
Демографските проблеми, характерни за цялата страна, са налице и в община Две
могили, а именно: сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен
естествен прираст, вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване
на общия брой на населението в общината, протичащите демографски процеси могат
да доведат до обезлюдяване на определени села. Това е сериозен проблем и е
необходимо да се предприемат мерки както на общинско, така и на национално ниво
за възраждане на българското село и подобряване на условията за живот в него.
По отношение на половата структура в общината преобладаващото население
е от женски пол.
Възрастовата структура на населението в общината показва тенденция към
застаряване на нейните жители. По данни на НСИ, през 2011 г. тя е била следната: от
0 до 4 години – 339 души; от 5 до 9 години – 377 души; от 10 до 14 години – 387
души; от 15 до 19 години – 444 души; от 20 до 24 години – 527 души; от 25 до 29
години – 480 души; от 30 до 34 години – 498 души; от 35 до 39 години – 552 души;
от 40 до 44 години – 598 души; от 45 до 49 години – 618 души; от 50 до 54 години –
659 души; от 55 до 59 години – 724 души; от 60 до 64 години – 780 души; от 65 до 69
години – 741 души; от 70 до 74 години – 546 души; от 75 до 79 години – 608 души;
от 80 до 85 години – 356 души; и над 85 години – 208 души. (Вж. Фиг. № I.1.-2.)

2

От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната
миграция, а и движението на лицата към и от страната.
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Фиг. № I.1.-2.Възрастова структура на населението на Община Две могили
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По данни на НСИ

При анализа на разпределението на населението в подтрудоспособна,
трудоспособна и надтрудоспособна възраст3 в Община Две могили, може да се каже,
че все още е сравнително благоприятен броят на трудоспособното население в
Общината(от 18 до 64 години): (Вж. Таблица № I.1.-4.)
Таблица № I.1.-4. Население на Община Две могили в трудоспособна,
надтрудоспособна и подтрудоспособна възраст (2011 г)
(брой)
Население,
в т.ч.:
В подтрудоспособна възраст
В трудоспособна
възраст
В надтрудоспособна възраст
Общо

общо
1189

Общо за общината
мъже
жени
630
559

общо
620

В т.ч. – в града
мъже
жени
330
290

5121

2901

2350

2603

1401

1202

3002

1126

1876

995

366

629

9442

4 657

4 785

4 218

2 097

2 121

От разпределението на населението в подтрудоспособна, трудоспособна и
надтрудоспособна възраст, според последното преброяване на населението през 2011
г, се забелязва обаче значителен дял на населението в надтрудоспособна възраст в
Общината – 26.0%, и сравнително нисък дял на населението в подтрудоспособна
възраст - 11,7%. Това съотношение ще продължи да влошава възрастовата структура
3

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Справочник област
Русе, С., НСИ, 2012, с. 29.
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на населението и трудовия потенциал на човешките ресурси в близките години (Вж.
Фиг. № I.1.-2)
Фиг. № I.1.-2. Съотношение между населението в трудоспособна,
надтрудоспособна и подтрудоспособна възраст в Община Две могили

Трудоспособн
а възраст,
54.24%

Надтрудоспос
обна възраст,
31.79%

Подтрудоспос
обна възраст,
12.59%

Община Две могили се характеризира със специфична етническа структура.
Преобладава населението от българската етническа група. Данните на НСИ за
етническата принадлежност на населението на Община Две могили от последното
преброяване на населението през 2011 г., показват следното: (Вж. Таблица № I.1.-4.)
Таблица № I.1.-4. Население на Община Две могили по етнически признак4
(брой)
Общо
9442

В т.ч. отговорили българска

турска

8660

2519

5107

Етническа група
ромска
друга
999

19

Не се
самоопределят
16

От горната таблица е видно, че икономическото, социалното и културното
развитие на Община Две могили през периода 2014 – 2020 г. ще се осъществява в
мултикултурна етническа среда, в която българите ще са около половината от
населението, като ще е значителен делът на представителите на турското, както и на
ромското население, който пред последните години се увеличава с по-бързи темпове
(Вж. Фиг. № I.1.-2. )
Според данните от Преброяване 2011-66.4% от населението на град Две могили
е съставено от българската етническа група, 25.2% от отговорилите се
самоопределят към турската и 8,1% към ромската етническа група. В три от селата
преобладава турската етническа общност - с.Помен (88.2%), с.Каран върбовка
(53.4%) и с.Батишница (50.2%). С висок относителен дял на самоопределилите се
към турската етническа група са още селата Чилнов (38.0%) и с.Батишница (49.4%),
където относителният дял на турската етническа група се доближава до българската.
Единственото населено място на територията на общината, в което ромската
етническа общност доминира над турската е с.Баниска- с относителен дял на
4

По признака “етническа група” са разпределени отговорилите на доброволния
въпрос лица.
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Фиг. № I.1.-2. Съотношение между етническите групи в Община Две могили

Етническа структура
Друга
0%

Не се
самоопределят
0%

Ромска
12%

Българска
59%

Турска
29%

ромското население 36%.Изцяло съставени от българската етническа общност са
с.Пепелина, с.Ширково и с. Острица.
В рамките на изследвания период 2007-2011г. намалява населението от всички
представени етнически групи на територията на община Две могили. С най- бързи
темпове намалява населението от ромската етническа общност, което се свързва с
трудовата миграция на това население извън България.
Според системата от социално- икономически и демографски показатели на
Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за
целенасочено въздействие, обнародвана в ДВ, бр. No 64 от 23 юли 2004 г., община
Две могили се определя като изостанал селски район. В област Русе в райони със
специфични проблеми и приоритети, попадат и 6-те общини – Борово, Бяла, Две
могили, Иваново, Сливо поле и Ценово. Тези общини са с преобладаващ селски
начин на живот, специализация в развитието на селското и горско стопанство,
характеризират се с ниска степен на развитие на икономическата база, високо
равнище на безработица, ниски доходи на населението и обезлюдяване.

2. Състояние на местната икономика
Икономическото развитие на община Две могили е под силното влияние на
общите за страната негативни
процеси, настъпили след 2008 г, началото на
икономическата криза в България:
- значителен спад на производството;
- рязко съкращаване на инвестиционните процеси;
- липса на свежи капитали;
- високо равнище на безработица;
- съществено свиване на потреблението;
12
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- тежко финансово състояние на голяма част от икономическите структури;
- намаляване на предприемаческата активност, и др.
Основните проблеми в икономическото развитие на община Две могили са:
- свиване на производствената програма на промишлените предприятия;
- увеличаване равнището на безработица и влошаване на социалноикономическото положение на голямата част от населението на общината;
ниска продуктивност и ниски изкупни цени на селскостопанската
продукция;
- неизяснена политика по отношение на трайните насаждения;
- липса на млади кадри с висока квалификация и намаляване дела на
трудоспособното население;
- влошена пътно-транспортна инфраструктура, особено в селата и между тях;
- неразвит сектор на малкия и среден бизнес в общината;
- липса на инвестиции, и др.
Произведена продукция в общината след 2008 г (началото на икономическата
криза) намалява, с лека тенденция към нарастване след 2010 г. (вж. Таблица I.2.-1)
Таблица I.2.-1. Произведена продукция в общината през периода 2008 – 2011 г.(в
хил. лв)
Година

2008
2009
2010
2011

Обем на произведената
продукция (в хил. лв)
42 469
30 195
35 676
37 498

Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление

В общината преобладават микро- и малките предприятия (според
Класификатора по Закона за малките и средни предприятия). Средните предприятия
през 2004 г. са 4, а големи предприятия липсват (вж. Таблица I.2.-2). Продължаваща
е тенденцията за концентриране на икономически субекти в областния център, като
се наблюдава незначителен ръст при откриването на нови предприятия, в сравнение
с предприятията в Община Русе и в другите по-големи общини в областта.
Таблица I.2.-2. Брой на предприятията в общината по групи за периода 2008 –
2012 г.
Групи предприятия
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

2008г.
179
26
5
-

2009г.
189
26
5
-

2010г.
189
24
5
-

Общо за общината

210

220

218

Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление
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2011г. 2012г.
202
284
19
16
5
4
226

304
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Делът на различните групи предприятия в общинската икономика може да се
види от фиг. I.2.-1.
Фиг. I.2.-1. Големина на фирмите според броя на заетите в тях през 2012 г.

Големина на фирми според
заетост, 2012

Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249

От общо 304 фирми, кооперации и земеделски производители през 2012 г., 284
са с персонал до 9 души, 16 са с персонал от 10 до 49 души, с персонал от 55 до 249
души са 4. Тези данни говорят, че в община Две могили преобладават малките
предприятия, което не е достатъчно добра основа за стабилна и устойчива
икономика. Към края на 2012 г. са налице редица регистрирани търговски дружества
на граждани на ЕС, живеещи в общината.

2.1. Селско стопанство
Важен отрасъл в структурата на общинската икономика е селското стопанство,
имащо структуроопределящо значение, следвано от промишлеността.
Селското стопанство в общината е основен източник на доходи за населението
в повечето населени места. Голяма част от земята се използва за земеделие.
Общината е утвърдена като един от големите производители на селско стопанска
продукция в страната, като традиционно е застъпено отглеждането на хлебна и
фуражна пшеница, ечемик, слънчоглед, грозде и технически култури.
Животновъдството също е с важно икономическо значение за общината. Добре
развити са овцевъдството, млечното и месно говедовъдството и пчеларството.
Производството на селскостопански стоки през 2012 г. представлява 45% от
брутната продукция, като са ангажирани 52% от заетите. В Таблица I.2.1.-1 са
показани водещите земеделски производители в общината със стопанисваната от тях
земя:
Независимо от раздробеността на земеделските имоти и сравнително ниската
степен на окрупняване, 9-те кооперации в общината обработват 62% от земеделските
земи, едноличните търговци и дружества – 17%, а физическите лица – 21%.
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Таблица I.2.1.-1 Водещи земеделски производители в община Две могили
2009

2012

дка

дка

27,000

22,923

ППК “Единство”- с. Чилнов

7200

-

ППК “Успех”- с. Батишница

18000

13,325

ППК “Зора”- с. Каран Върбовка

15300

7737

ППК “Надежда”- с. Кацелово

18700

10656

ППК “Труд”- с. Помен

6700

5532

ППК “Бъзовец”- с. Бъзовец

6924

9081

ППК “Баниски лом”- с. Баниска

15295

13,955

ЕТ “Самара-П”- с. Помен

5400

“Интертранс”ЕООД- с. Острица

8650

10,167

“Агромодел”- с. Кацелово

3000

1047

“Делта агро”- с. Могилино

4000

-

ЕТ „Земеделска къща”- с. Бъзовец

3500

3301

ЕТ „Краси-Р”- с. Бъзовец

1800

-

Земеделски производители

39689

44,060

Водещи земеделски производители
ЗКПУ “Филип Тотю”- гр. Две могили

Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление

През 2012 г. кооперациите са обработвали общо 91 386 дка (с около 10% помалко спрямо 2009 г.), следвани от търговски дружества – 28 163 дка, ЗП – 20 731
дка и ЕТ – 11 857 дка.
Община Две могили е община с аграрен облик и е типичен представител на
т.нар. селски общини.. Тя е разположена на територия от 345 000 дка, като 74,7% от
територията й са площи за нуждите на селското стопанство. Изоставената земя е
около 5033 дка т.е едва 1,9 %. Това е по-малко в сравнение с област Русе – 4% и със
страната – 10-12%. Разпределението на земеделската земя по населени места през
2012 г. е следното: ( Вж. Фиг. 2-1.-1)
Община Две могили има традиции в отглеждане на зърнени и технически
култури: пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица, като най-голям е делът на
пшеницата и слънчогледа. През последните 10 години на територията на общината
се наблюдават съществени климатични промени, които се отразяват на подбора на
културите, които се оглеждат. Предпочитанията са вече към сухоустойчиви сортове
пшеница, които преди 20 години не са виреели добре. Например, през 2009 година
сухият период последван от дъждове, създаде проблеми на заселите пшеница
фермери, но увеличи добивите от реколта на производителите, заложили на
слънчоглед и царевица. Като цяло в района е започнала подмяна на отглежданите
култури.
Новият профил на климата и появилият се пазар на биогорива, даде начало на
отглеждане на някои нетрадиционни за района селскостопански култури като
рапица, фий и кориандър.
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Фиг.I. 2-1.-1 Разпределение на земеделската земя по населени места през 2012 г.

Посевнитe площи (в дка) по групи култури по стопански години 2007-2012 г, са
представени в Таблица I.2.1.-2.
Таблица I.2.1.-2. Посевни площи (в дка) по групи култури по стопански години
2007-2012 г
Култура

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Царевица /зърно и семе/
Царевица /силаж/
Овес /зърно/
Люцерна /стара/
Люцерна /нова/
Фуражен грах
Зелен фасул
Рапица
Полски домати
Краставици полски
Кориандър
Пшеница
Ечемик
Слънчоглед

15,120

19,673

18,240

17660
1200

22060

21750

91
1400
1500

200

650

1,500

10,031

6630

1,500
77

2,000

1,740

4200
10
20

3750

5780

1,882
58,719
12,640
59,000

1,500
60,890
15 055
50,000

6,230
61,563
17,737
55,128

2490
65000
15650
58115

62085
8970
54290

64380
13680
50590

Източник: Годишна земеделска статистика: Растениевъдство (Статистически
формуляр) ОбС „Земеделие“

Тенденцията, която се наблюдава през последните стопански години, е
увеличаване на посевната площ на пшеницата от 58 719 дка през 2007 - 2008 г. на 65
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000 дка през 2011 г. В община Две могили преобладаващите земеделски култури са
пшеница (37,9%), слънчоглед (27,8%), царевица (14,0%), и ечемик (14,14%).
Средният добив от декар и обемът на производството при основните
земеделски култури през периода 2009-2012г. е както следва: (Вж. Таблица I.2.1.-3. ).
Таблица I.2.1.-3. Среден добив от декар и производство при основните земеделски
култури, 2009-2012 г.

Производство

Среден добив
от кг/дка

Производство

Среден добив
от кг/дка

Производство

2012

Среден добив
от кг/дка

2011

Производство

2010

Среден добив
от дка

2009

Царевица

650

10980

700

11326

620

5722

394

8444

Пшеница

441

28450

423

27213

430

27920

448

27791

Ечемик

384

5150

387

5294

393

6146

422

3784

Слънчоглед

280

13990

275

13912

222

12901

187

10150

Рапица

185

193

811

317

1187

171

330

Люцерна

630

680

4508

Селскостопанска
култура

Източник: Годишна земеделска статистика: Растениевъдство (Статистически
формуляр) ОбС „Земеделие“

С малък дял са трайните насаждения – 846 дка, които не влияят съществено на
икономиката на общината (Вж. Таблица I.2.1.-4).
.
Таблица I.2.1.-4. Трайни насаждения в дка, 2012г

Трайни насаждения

Декара
703
70
25
28
20

Лозя
Орехи
Ябълки
Ягоди
Малини

В сравнение с останалите направления в земеделието, при лозарството се
наблюдава сериозен спад през последните 10 години. Основна причина за това е:
възстановяване на собствеността върху изградени лозови масиви, които бяха
раздробени на парцели от 0.5 до 1.5 дка и в последствие занемарени и изоставени.
Към настоящия момент са налични едва около 6 дка млади насаждения.
Единственият действащ лозов масив се намира в землището на с. Широково.
Овощарството на територията на общината е слабо развито. Съществуващите
масиви с трайни насаждения са предимно в дворовете на индивидуални стопани и са
основно за лична консумация. Наследените от бившите ТКЗС и АПК масиви са
негодни за експлоатация, тъй като са с изтекъл амортизационен период.
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Благодарение на целевото подпомагане, през последните години се създадоха нови
масиви, предимно орехи и ябълки. Те са от перспективни сортове, но поради
малките площи, обемът на продукцията от тях не оказва съществен принос на
общинската икономика.
В
сравнение
с
останалите
направления
в
земеделието,
зеленчукопроизводството на територията на общината не може да се развие и да
достигне предишните обеми на производство, поради липсата на действащи
преработвателни предприятия. В резултат на неудачна приватизация, комбинатът в
с. Бъзовец преустанови дейността си. Проблем е и напояването. Упадъкът на
напояването се дължи на негативните последствия на структурната реформа в
земеделието – раздробяване на поливните площи след възстановяване собствеността
върху земеделските земи, навлизането на голям брой производители в земеделието,
разпродадена и/или унищожена техника за напояване. Други фактори, които
ограничават развитието на поливно земеделие са: липса на достатъчен капитал у
земеделските производители за финансиране на напояването, което не е основна
земеделска дейност; нестабилни земеделски производствени субекти; неразвит пазар
на земеделската продукция, който обуславя екстензивния характер на
производството.
По тези причини зеленчукопроизводството днес се развива върху малки
площи, предимно от дребни земеделски стопани за собствени нужди. Оранжерийно
производство не е развито в общината. Едва през последните 2-3 години в селата
Баниска и Кацелово се правят първи опити за оранжерийно производство на
зеленчуци.
Данните за заетостта, които дава агростатистиката, очертават следната картина
към края на 2011 г.: общият брой постоянно заети в този сектор е 327, в това число
мъже – 245 и жени – 82. Данните на заетите по пол ни дават възможност да
направим извода, че заетите жени представляват около една четвърт от общата
съвкупност на работещите.
През последните години се забелязва положителна тенденция на увеличаване
на механизацията в сектора, което се дължи на защитени инвестиционни проекти за
техника по
програма САПАРД и впоследствие ПРСР – закупуване на
зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен
инвентар за кооперациите в общината на обща стойност около 5 млн. лв..
Земеделските производители вече разполагат с нова модерна механизирана
прибираща техника. С влизането на България в Европейския съюз започнаха и
преките субсидии на единица площ, което даде възможност за закупуване на
съвременна техника от селскостопанските производители.
Голямата разлика в изкупните цени на произведената земеделска продукция от
една страна и цените фуражите, услугите и техниката, от друга, правят отрасъла
непривлекателен. Забелязва се тенденция на оттегляне на висококвалифицираните
кадри със специалности, свързани със селското стопанство – агрономи, инженери по
механизация на селскостопанска техника и аграрикономисти от пряка заетост в
земеделското производство и пренасочването им към други дейности, съпътстващи
земеделското производство, както и реализация на същите извън пределите на
общината. Причина за това са липсващите благоприятни условия за труд и
атрактивно заплащане. Пазарната реализация на селскостопанската продукция е все
още силно затруднена поради липса на добре работеща местна селскостопанска
борса. Понякога предлаганите цени са близко или под себестойността на
продукцията.
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Освен това, кооперациите и арендаторите не предлагат работни места за
квалифицирани
кадри.
Вследствие
на
тези
фактори,
образователноквалификационното равнище на заетите в земеделието е крайно незадоволително,
което влияе негативно върху ефективността на производството в отрасъла,
спазването на технологичните процеси, въвеждането на модерни технологии. Това е
и причината за недостатъчно усвояване на средствата по финансиращи програми и
фондове. Ако съществуващото положение не се промени, това ще бъде фактор,
ограничаващ достъпа на земеделските производители от общината до мерките, които
ЕС предвижда за развитие на земеделието през плановия период 2014-2020 г.
За възстановяване, стабилизиране и развитие на отрасъла и земеделското
производство е необходимо да се създаде икономическа обстановка, да се
подпомогне изграждането и утвърждаването на браншови съюзи на
производителите, които, с участието на органите на държавното управление и на
местното самоуправление, да защитават интересите на производителите.
е вторият по значимост подотрасъл на селското
Животновъдството
стопанство в община Две могили. То е ориентирано основно към отглеждане на
домашни птици, овце, свине, крави и кози. 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. В тези ферми отглеждането на животни
и производството се извършва по европейски стандарти, със сравнително модерни за
страната технологии и завишен контрол върху продукцията от страна на държавните
органи. В момента близо 58% от обема на животновъдното производство се
реализира в тези ферми, а останалата част от дребни производители в семейни
стопанства. Ограниченото развитие на малките стопанства се дължи до голяма
степен на тяхната раздробеност, от което произтича ниската им ефективност и ниско
технологично равнище. В преобладаващата част от случаите животните се отглеждат
при примитивни условия, липсва самоконтрол на качеството на произвежданата
продукция. Недостатъчната активност и инвестиционна зрялост на тази група
стопани да кандидатстват чрез проекти по различни схеми за финансова помощ ги
затруднява в прехода към интензивно земеделие. Животновъдството в тези
стопанства е изключително на екстензивен принцип. Отглеждат се най-често 1-5
животни, предимно за задоволяване на лични нужди или за допълняемост на
доходите. Фермите с 10-20 животни са на смесен принцип – съчетават екстензивното
с интензивно производство. В малките ферми рядко се използват съвременни
технически средства и иновации, с които да се гарантира качество и безвредност на
продукцията – процесите са по-скоро ръчни. Овцевъдството и козевъдството се
реализират предимно в семеен тип стопанства. От общо 970 животновъдни обекта,
едва 10 притежават повече от 50 животни. Традициите в свиневъдството са останали
в миналото, тъй като в момента съществуват едва 3 обекта с общо 11 броя свине
майки.
През изтеклия период продължи преоборудването, окомплектоването и
модернизирането на млечните ферми във връзка с необходимостта от спазването на
ОСП. Усилията са насочени към увеличаване броя на фермите от първа категория.
През следващия планов период се налага преструктуриране на млечните ферми в
посока на окрупняване, подобряване на условията за отглеждане на животните и
породния състав, предвид изискванията на ЕС пред подотрасъла.
В животновъдството, както и в земеделието, него се наблюдават аналогични
тенденции на намаляване на произвежданата продукция и на броя на отглежданите
животни.(Вж. Таблица I.2.1.-5)
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Таблица I.2.1.-5. Брой на животните в общината за периода 2007-2011 г

Животни

2007

Едри преживни животни
Дребни преживни животни
Еднокопитни
Свине
Пчелни семейства
Птици
Зайци

3,702
7,269
842
876
4,842
35,538
1,859

2008
3,103
7,506
825
345
4,824
29,584
1,275

2009

2011

2,585
5,844
651
298
4,075
35,821
1,060

2276
4892
483
295
4721
33,011
1,224

Намаление
за периода,
%
38.5
32.7
42.6
32
2.5
7.2
44.2

Най-чувствително е намалението на отглежданите едър рогат добитък и коне,
съответно с 38,5% и 42,6 %. Броят на отглежданите свине намалява за периода с
около 32 %. (вж. Фиг. I.2.1-2)
Фиг. I.2.1-2. Ръст на животните в общината за периода 2007-2011 г
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2007
2008
2009
2011

Тази негативна тенденция се дължи на комплекс от причини – резки промени в
изкупната цена на млякото и свинското месо, високи цени на фуражите и др.
На територията на с. Бъзовец функционира 1 птицеферма с 7200 бр. кокошки
носачки. Останалата част от птиците (около 26 000) се отглеждат в частни дворове за
собствена консумация.
На територията на община Две могили има 9 рибарника.
Основните проблеми пред животновъдството на територията на общината са:
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• Семейните ферми не са пазарно ориентирани и на пазара се появяват
предимно излишъците на домакинствата (качеството е ниско поради липса на
познания у фермерите за модерни селскостопански методики);
• Липсват финансови ресурси за технологично обновяване с модерна
селскостопанска техника и съвременен сграден фонд;
• Отпадъчните продукти, получавани в животновъдството са екологична
заплаха по отношение на качеството на почвите и водите. Слабото търсене на
оборски тор, ниските му цени, слабият контрол при оползотворяването му са други
причини за замърсяването. Във тази връзка във всички населени места има
определени за торища за приготвяне и съхранение на оборския тор.
Горите в общината се стопанисват от Държавно Лесничейство – град Бяла,
Община Две могили и частни стопани. Почвите в горските масиви са песъчливоглинести, рохки, слабо каменливи, но богати на хранителни вещества. По последни
данни общия размер на горите възлиза на близо 15 000 дка, като преобладава
широколистна дървесина, основно акация. Горският фонд е разпределен както
следва: (вж. Таблица I.2.1.-4)
Таблица I.2.1.-4. Горски фонд на Община Две могили
Гори
Гори в земеделски земи
Залесена територия
Широколистни гори
Иглолистни гори
Нискостъблени гори

Процент
12,27
58,06
27,73
0,2
1,74

От посочените данни се вижда, че най-голям дял в горския фонд заемат
широколистните гори, следвани от нискостъблените гори, а делът на иглолистните
гори е незначителен. (вж. Фиг. № I.2.1.-1.)
Фиг. № I.2.1.-1. Структура на общинския горски фонд
Горски фонд %
1,74
0,2

12,27

27,73

гори в земеделски
земи
залесена територия
широколистни гори
иглолистни гори

58,06

нискостъблени гори

По населени места горският фонд на общината е разпределен както следва (вж.
Таблица I.2.1.-4)
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Таблица I.2.1.-4. Горски фонд по населени места
Населени места
Баниска

ДКА
730.192

Батишница

358.219

Бъзовец

601.495

Две могили

1725.299

К.Върбовка

431.115

Кацелово

297.155

Могилино

737.74

Острица

514.484

Пепелина

717.083

Помен

588.771

Чилнов

524.248

Широково
Общо за
общината

302.298
7002.975

Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление
С въвеждане на плановете на земеразделяне се обособиха три вида собственост
на горите –държавна, общинска и частна собственост. Периодично се извършва, по
предварително съгласувани планове с Държавно лесничейство Бяла, почистваща и
гола сеч главно за осигуряване на дърва за огрев на населението. Иглолистната
дървесина преобладава главно в Държавния фонд и тя се използва единствено в
крайна необходимост.
2.2. Промишленост
Структуроопределящите отрасли на промишлеността в община Две могили са
хранително-вкусовата промишленост – 27,4% от общата бруто продукция, сектор
услуги 18% и подотрасъл “Текстил” с 15,6%. В област Русе, община Две могили е с
най-силно развита хранително-вкусова промишленост.
В икономиката на общината преобладава частният сектор. В момента, една
фирма е общинска, а 8 са с държавно участие.
Чуждестранните инвеститори в общината са 3. Това са:
•
“ИТАЛ УУД” ООД – Италия;
•
“Органика – България” ЕООД – Полша;
"Органика България" е част от "Organika S.A." Полша - международна група с
25-годишни традиции и опит на европейския пазар. В състава й са включени 10
фирми производители на мека полиуретанова пяна (дунапрен) от Полша, България,
Чехия, Русия, Украйна, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния и Беларус.
"Органика България" се стреми постоянно да инвестира в модернизация и
увеличение на производствения си капацитет. Фирмата работи със суровини от
реномирани производители, по съвременни технологии и с квалифицирани кадри.
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"Органика България" предлага дунапрен в широка гама от плътности, без използване
на фреони.
•
“Глоуб Индъстрийз” – Ливан;
Тази фирма е разположила производствените си мощности в бившия цех
“Дунапрен”, село Батишница, в който, в настоящия момент полски инвеститори от
“Органика – България” ЕООД влагат средства в производството и са най-големият
производител на дунапрен в Северна България и там работят около 80 души. В двора
на цеха, в самостоятелна сграда “Глоуб Индъстрийз” под марката «Блян»
произвежда ергономични дюшеци, възглавници и матраци, където са заети 18 души.
Като неразделна част от икономиката на страната, общинската промишленост е
сериозно засегната от развиващите се през последните години негативни процеси,
особено като се има предвид обстоятелството, че голяма част от предприятията
имаха сериозен дял за продукцията си както на вътрешния, така и на външния пазар.
В резултат от това рязко спадна производството в редица структуроопределящи
предприятия – машиностроене, текстил и др. След промените през 1989 г. цехове на
големи предприятия като КТМ-Русе, “Петър Караминчев”, “Найден Киров”, “Георги
Димитров”, “Арда”, “Дунарит” и др. бяха закрити. След приватизация част от
сградният фонд премина в ръцете на нови собственици. Друга част просто не се
използва и поддържа.
След извършване на работническо-мениджърската приватизация на
общинските предприятия се създадоха фирмите “Жокей” ООД и “БКС - 97”- ООД.
Фирма “Жокей” – ООД запази предмета на дейност и се занимава с шивашко
производство. В момента във фирмата работят около 150 души, а произвежданата
продукция е изцяло за външния пазар. Приватизацията на “БКС – 97”-ООД бе
прекратена и бе образувана общинска фирма „Черни лом”.
“Русенската корабостроителница”, собственик на бившия завод “Автоматика”
разполага с една производствена площадка и осигурява около 40 работни места.
Бившият цех за селскостопанска техника е оборудван за производство на
дърводелски изделия и осигурява около 5 работни места.
Фуражният цех в град Две могили е приватизиран, като основен собственик е
фонд “Св. София”. Съществуващата материална база бе продадена. Регистрирана е
фирма за производство на строителни панели. Има база за съхранение на зърно и се
полагат грижи отново да заработи цеха за фуражи.
Хранително-вкусовата промишленост е представена от частни и кооперативни
фирми. Фирма “Великови” ООД град Две могили произвежда захарни и сладкарски
изделия и осигурява работа на над 100 човека. Собствениците x изградиха мелница,
с продукцията от която ще бъдат покрити нуждите от брашно на фирмата и
хлебопекарните.
Консервният комбинат в село Бъзовец, който дълги години имаше добри
позиции на пазарите в Източна Европа и в България и осигуряваше десетки работни
места, в настоящия момент не функционира, а създадената база се руши. Закупен е
от частни инвеститори и не се стопанисва от общината.
Предприятие „Зърнени храни България” в град Две могили след
приватизацията запази основната си дейност по изкупуване и съхранение на зърно
със заети 4 работни места. Материалната база е запазена, но не функционира
пълноценно.
Съществуващата в град Две могили винарска изба бе продадена на частни
инвеститори. От 2005 г. Винпром Две могили е собственост на акционерно
дружество „Шато Данубия”. През 2006 г. са произведени първите количества бели и
червени вина от серията „Dve Mogili Village”. Базата е в добро състояние, правят се
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нови инвестиции и се внедряват нови технологии. Ферментаторите за бяло и червено
вино са снабдени със специални хладилни и вакуумни филтриращи системи.
Изградени са 80 бетонни резервоара с вместимост 300 хектолитра всеки. Обзаведена
е лаборатория за пълен анализ на готовото вино. Избеното помещение е с 50 броя
френски дъбови бъчви. Общият обем на произвежданата продукция е 1500
хектолитра.
2.3. Строителство
Строителството в общината след 2009 г. е в застой и няма произведена
продукция, освен спорадични ремонти.
Секторът строителство е концентриран предимно в областния град Русе, за
сметка на почти незначителна част в останалите населени места. Това се дължи и на
обстоятелството, че дейността се изпълнява от вече утвърдени фирми от Русе или
страната, с по-голям капацитет и доказана история.
2.4. Търговия и услуги
Важен показател за икономическо развитие на общината е състоянието на
сектора на търговията и услугите, и по-конкретно - обема на продажбите. Особено
оживление в сектор «Търговия» на територията на общината се усети след
отварянето на границата с Румъния през 2007 г., когато голям част посетители от
трансграничния регион и столицата Букурещ редовно посещаваха търговските
обекти и пазари в Русенска област. В момента оборотите в трансграничния район са
спаднали.
Друго важно обстоятелство е окрупняване на предлагането и навлизането на
пазара на големите търговски вериги (хипермаркети). Анализът на това
обстоятелство води до изводи с различен знак и ползи за местната икономика.
Положително е, че новите вериги осигуряват нови работни места, добри условия за
труд и разбира се, разнообразие от стоки и услуги. Тяхната активна маркетингова
стратегия стимулира потреблението. От друга страна, те по естествен начин
изместват традиционното предлагане в малките квартални магазини и периферията
на областта. Това обаче, поне за момента е необратим процес. Тези процеси найсилно са изразени в продажбата на храни, петролни продукти, автомобили и др.
Търговското обслужване на населението в общината се осъществява в по-голямата
си част от малки фирми, предимно на еднолични търговци. Статистическите данни
за 2011 г. сочат, че между 40 и 50 % от фирмите в общината осъществяват търговска
дейност на дребно. (вж. Фиг. I.2.4.- 1)
Секторът на търговията и услугите е на трето място по обем продажби в
общинската икономика. В гр. Две могили има изграден общински пазар, а в
населените места са определени пазарни дни.
Собствениците на моторни превозни средства се обслужват от 5 броя
бензиностанции: град Две могили – 3 броя, село Кацелово - 1 брой, село Батишница
– 1 брой. Изградени са и функционират 2 броя газ станции: град Две могили – 1
броя, село Батишница – 1 брой.
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Фиг. I.2.4.-1 Приходи от дейността на нефинансовите предприятия в Община Две
могили, 2011 г.5

Източник: НСИ – ТСБ гр. Русе

2.5. Транспорт, складиране и пощи
Населението на общината се обслужва от три фирми превозвачи: ЕТ "Евгений
Николаев" гр. Две могили, която е от общинската транспортна схема, с която
общината има сключен договор след проведен конкурс; "ИСКРА- 98" ООД гр. Русе
и "ИСКРА ГРУП" ООД гр. Русе са от транспортната схема на община Русе,
обслужващи населението на община Две могили. Учениците от населените места,
където са закрити училищата, се извозват до СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр.
Две могили и ОУ "Христо Ботев" с. Баниска с автобуси, предоставени от
Министерството на образованието, младежта и науката. Автобусите са 6 (шест).
Децата, посещаващи детските градини също се извозват с транспорт, осигурен от
общината.
Към 2011 г. на територията на общината функционират 7 фирми с предмет на
дейност транспорт и складиране, като те са генерирали 3 107 хил. лв нетни приходи
от продажби, което нарежда сектора на четвърто място като дял в общинската
икономика и на трето място по ДМА.
Община Две могили граничи с общините Иваново, Борово, Опака, Попово и
Бяла и е разположена от двете страни на жп линията Русе- Горна Оряховица. Главно
предимство на общината е наличието на ЖП транспорт. Железопътната гара е
5

Към нефинансовите дейности се отнасят: а) селско, горско и рибно стопанство;б)
преработваща промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване; строителство; търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
транспорт; складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство; операции с недвижими
имоти; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни
дейности; образование; хуманно здравеопазване и социална работа; други дейности.
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съоръжена с маршрутнорелейна централизация. Има изградена рампа за товароразтоварна дейност с портален кран, но поради намаляване на товаро-потока,
мобилната товарачна техника е изтеглена в гр. Русе.
На територията на общината съществуват 8 броя складове с обща площ над
8000 кв. м. Фирма Ф+С „Агро” – град Русе закупи склад за съхранение на
селскостопански препарати и торове, който е основна база в Североизточна
България.
Територията се обслужва по Български пощи АД и от всички водещи
национални куриерски фирми.
2.6. Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
Туризмът като стопански отрасъл, на територията на Община Две могили, е все
още слабо развит. Това се дължи на липсата на сериозни туристически продукти,
които да привличат устойчиво посетители към територията в настоящия момент.
Факти, които потвърждават това, са ниското ниво приходи и несъществения дял, с
който допринасят към БВП на общинската икономика. Престоят е предимно
еднодневен без нощувки. Алтернатива за развитие на този отрасъл са инвестиции в
интегриран туризъм, които могат да дойдат от Програмата за развитие на селските
райони, чрез мерките за разнообразяване на местната икономика и насърчаване на
туристическите дейности.
Характерна особеност на община Две могили е красивата екологично чиста
природа, съчетана с богато културно-историческо наследство. В близкото минало се
отделяше недостатъчно внимание на природните дадености и благоприятните
възможности за развитието на селски и екотуризъм. Днес община Две могили
активно участва в проекти, целящи популяризирането на тези два вида туризъм.
Към основните предпоставки за развитието на туризма спадат:
Природна забележителност – пещера Орлова чука. Намира се в скален масив
край село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 метра и по
този признак се нарежда на второ място в страната. Откриването ѝ става случайно
през 1941 г. Пещерните галерии изпъстрени с множество сталактити, сталагмити и
сталактони я правят една от най-красивите пещери в България, привлекателна за
многобройните туристи от страната и чужбина. В галериите ѝ живеят над 15
пещерни вида. В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е
уникален за цяла Европа. Разработен е проект за опазване на биоразнообразието в
пещерата, който се финансира от европейски фондове.
Лесопарк “Аязмото” в село Каран Върбовка, отреден с Решение №
4351/28.12.1971 г. на Министерството на горите, разположен върху 3483 дка
залесена площ, уникален с природната си красота, съчетана с лековита вода.
В красивата долина се намира манастирът “Света Марина”, посещаван от
вярващи от региона и страната. В околностите на селото е местността “Бобов дол”, в
която се намират вековно дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен
обект със Заповед № 343 /04.07.1978 година на КОПС и е с ДР №987. Това е дъб от
вида Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на ствола – 4.16м. В
съседната местност “Дял Сърш” също има десетки вековни дъбове, габъри и круши.
Язовирът в село Баниска, най-голям в Русенска област, предлага отлични
възможности за риболов и развлекателен туризъм.
В Две могили се намира къщата-музей на Филип Тотю – борец за национално
освобождение, наричан от народа “хвърковатия войвода”. До църквата “Света
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Троица” в града се намира и гробът на Филип Тотю. През 1973 година в центъра на
град Две могили признателните потомци издигат величествен паметник.
Паметници, построени в чест на загиналите в Балканската и Отечествената
война, в Руско-турската освободителна война, са разположени по цялата територия
на Община Две могили.
Ежегодно общината е домакин на няколко, придобили популярност в
национален мащаб, събития, които всяка година увеличават посетителите си:
съборът „Орлова чука” в едноименния природен парк възстановен през 2008 г. след
дълго прекъсване; Фолклорният фестивал „Жива вода” се провежда в местността
„Аязмото” до лековития извор в манастира „Св. Марина” край с. Каран Върбовка и
др.
В Община Две могили няма добре развита леглова база.
Хижа "Орлова чука" при едноименната пещера се намира 35 км южно от гр.
Русе, недалеч от с. Пепелина. Разположена е на скален масив, до иглолистна гора
край поречието на р. Черни Лом. Построена е през 1983 г. Представлява масивна
двуетажна сграда, водоснабдена и електрифицирана, която дава подслон на 27 души.
Местността е осеяна с иглолистни гори и хубави поляни. Предлага отлични услови
за скално катерене, ориентиране, възможност за зелено училище, стрелба с лък, езда,
интересни еко пътеки, и др. До хижата има асфалтов път и два паркинга. Хижата се
стопанисва от община Две могили.
В град Две могили функционира къща за гости "Еделвайс". Разполага с 16 - 18
места, ресторант, лятна градина, паркинг и детска площадка.
Арт Вила "Орлова чука", село Пепелина, община Две могили. Къщата за гости
и екоарт център ”Арт Вила Орлова Чука”, с капацитет 8 + 2 детски и 2 допълнителни
легла е на два етажа с механа и лятна кухня с автентично огнище, също така и
терасовиден двор с био земеделска градина и хамаци.
В град Две могили и в общината търговското обслужване се осъществява
предимно от магазини и заведения за хранене и развлечения, стопанисвани от
еднолични търговци, или потребителни кооперации.
Заведенията са категоризирани съгласно изискванията на Закона за туризма и
наредбата към него, с една и две звезди. По-големи и посещавани от тях, освен тези
в местата за настаняване, са:
Снек-бар “Централ”, две звезди, намиращ се в гр. Две могили, ул. “Шипка” №5,
стопанисван от ЕТ “Искрен Калчев”, разполага с 80 места, първокласна кухня,
възможност за организиране на семейни и фирмени тържества;
Снек-бар “Сънрайз”, две звезди, гр. Две могили, ул. “Шипка” №5, стопанисван
от ЕТ “Сънрайз- Юлиан Йорданов”, разполага с 45 места на закрита и лятна тераса с
60 места, първокласна кухня, подходящ за семейни и фирмени тържества.
2.7. Финансови и застрахователни дейности
Населението и фирмите се обслужват от ТБ”ОББ”АД клон град Две могили,
Банка ДСК – ЕАД , и клон на СИБАНК. В града има представителство на
ЗК”Булстрад”, ДЗИ, ЗД „Евро инс” ОД,ЗД „Лев инс” АД, ЗД „Български имоти" АД
и др.
На територията на общината има 5 регистрирани фирми с предмет на дейност,
включваща операции с недвижими имоти. Повечето от тях са собственост на чужди
граждани. Наблюденията в този стопански сектор показват все още ниска активност
и незначителен принос към икономиката. Засега, пазарът се обслужва преди всичко
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от фирми от град Русе или от водещи Интернет портали за предлагане и търговия. И
към настоящия момент, може да се твърди, че територията предизвиква
задоволителен интерес, предимно в граждани от Великобритания, за купуване на
местни имоти и заселване.

2.8. Инвестиции
Както и останалите компоненти на социално-икономическото развитие за
периода, инвестициите също имат 2 посоки на движение: покачване 2007 г.-2009 г. и
намаляване след 2009 г. Трябва да се отбележи фактът, че за първи път се отчитат
инвестиции в местната икономика благодарение на оперативните програми и в
публичния и в частния сектор. За периода 2007-2012 са регистрирани инвестиции по
проекти в размер на близо 17 млн. лева. От Информационната система за управление
и наблюдения на структурните инструменти на ЕС в България е видно, че частният
сектор не е проявил достатъчна активност и не се е възползвал от възможностите,
които предоставя ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013, с изключение на три от водещите фирми.
Общата сума на одобрените проекти в Община Две Могили е 4 558 578 лв.(Вж.
Таблица I.4. – 1)
Таблица I.4. – 1. Проекти, одобрени по Оперативните програми в България за
периода 2007-2013 г. в Община Две Могили
ОП

Бенефициент

1

ОПРЧР

„Елеганс“
ЕООД

2

ОПРЧР

Община
Д.Могили

3

ОПРЧР

Община
Д.Могили

4

ОПРЧР

Община
Д.Могили

5

ОПКБИ

Великови

6

ОПКБИ

Глоуб
Индъстрис
ЕООД

7

ОПОС

Община

Проект
Инвестиране в човешкия капитал,чрез
професионално образование и
подобряване на ключови компетенции
на работници в две фирми от
шивашкия бранш
Звено за социални услуги в домашна
среда –община Две могили

Сума
лв
114 194

156 700

Статус
Регистриран, не са
изплащани средства

Регистриран,
изпълнява се до май
2014, изплатени
около 31000
Приключен,
изплатен

Независимост и достоен живот за
възрастни и деца с увреждания и
самотно живеещи хора от Община Две
могили, чрез предоставяне на услугите
Домашен помощник и Социален
асистент.
Център за обществена подкрепа
„Семейна грижа”

93 797

180 607

Приключен,
изплатен

Повишаване на
конкурентноспособността на
"ВЕЛИКОВИ"ООД чрез технологична
модернизация"
Разширяване на обема на
производство и затваряне на
производствения цикъл в "Глоуб
индъстрис" ЕООД

717 601

Прекратен (проект
от 2009-2010)

1 493
300

Подготовка на проект за подобряване

1 802

Регистриран,
изпълнява се до края
на февруари 2013, не
са изплащани
средства
Приключил през
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Д.Могили

и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в град Две
могили, област Русе

379

2011 и напълно
изплатен

За изминалия период не са регистрирани нови чуждестранни инвестиции.
Въпреки, че за същия период преките чуждестранни инвестиции в област Русе
плавно нарастват, финансовата и икономическа криза, влияят отрицателно на ПЧИ в
периферните територии на областта. Основен индикатор за намалената
инвестиционна активност е намаления обем на строителството, както на национално
и регионално ниво, така и в Община Две могили.
2.9. Култура, спорт и развлечения
Община Две могили полага грижи според възможностите си за развитието на
спорта сред подрастващи и възрастни. Липсата на средства са основен проблем за
разгръщане на по-сериозни инициативи. Общината разполага със спортнопедагогически кадри по футбол, тенис на маса, йога. Липсват треньорски кадри по
колективните и някои индивидуални спортове.
На територията на общината са регистрирани два спортни клуба: Общински
футболен клуб „Две могили” и Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване,
бадминтон, петанка – Две могили (ОСКТМПБП).
Общински футболен клуб „Две могили”
Целта му е да насочва и координира дейността по издигане равнището на
спортното майсторство, да създава условия за развитие в областта на футбола и
други форми на участие на населението на клубно ниво чрез привличане на
обществеността. ОФК „Две могили” основно се финансира от общината и частично
от спонсори. Във ФК са картотекирани 22 мъже, 16 юноши старша възраст, 20
юноши младша възраст и 24 деца. Мъжкият отбор получи право да се състезава в
Североизточна „В” АФГ. Функционират и две детски формации, като основен
проблем при тях се явява текучеството на деца от седми клас, които отиват да учат в
Русе. Останалите три формации участват към Областен футболен съюз – Русе.
Общински футболен клуб „Две могили” разполага със следната база:
• футболно игрище с олимпийски размери, миниигрище с изкуствена
настилка и осветление и второ голямо игрище, което е в процес на изграждане,
намиращи се в района на градския стадион в гр. Две могили;
• футболно игрище с нормални размери в с. Батишница;
• футболно игрище с нормални размери в с. Бъзовец;
• футболно игрище с нормални размери в с. Баниска.
Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка –
Две могили
Целта на ОСКТМПБП - Две могили е развиване и популяризиране на тениса на
маса, бадминтон, плуването и петанка на територията на Община Две могили и
осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на тези
спортове. В този клуб се обучават ученици от СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”.
Заниманията по тенис на маса се провеждат в „малкия физкултурен салон” на
училището, като се осигурява достъп до спортната база и обучение на всички
желаещи да спортуват. Спортният клуб притежава 4 броя тенис маси (1 от ДАМС
награда за престижно класиране, 1 от Община Две могили и 2 от реализиран проект
към БФТМ).
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В двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили през 2009/10
учебна година бе открита спортна площадка с изкуствена настилка, изградена със
средства от проект към ДАМС и с общински средства. През 2008/09 учебна година е
построена площадка в градския стадион на град Две могили със средства от
Републиканския бюджет, даваща възможност на децата да тренират в условия,
позволяващи усвояването на различни физически умения и способстващи за
укрепването на тяхното здраве. В селата Батишница, Бъзовец и Баниска са
сформирани футболни отбори, като в тези населени места е създадена благоприятна
среда за спортуване и укрепване на физическите умения.
По време на празника на гр. Две могили през м. май на градския стадион се
провежда ежегодният национален турнир по конен спорт – прескачане с
препятствия. В сградата на читалището се помещава фитнес зала за силови спортове.
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
Община Две могили се характеризира с неравномерно териториално
разпределение на населението. Над 45% от населението на общината е
съсредоточено в гр.Две могили, което е единственото населено място в общината с
население над 2000 души. По брой на населението непосредствено след гр.Две
могили се нарежда с.Баниска (1 083 жители), в което е концентрирано над 11,7% от
населението на общината. На територията на общината се намират две от четирите
населени места на област Русе, който са с население под 100 души- с. Пепелина (22
жители) и с.Широково (82 жители), като село Пепелина е най-малкото по брой на
население селище в Русенска област.(Вж. фиг. I.3.-1)
Фиг. I.3.-1. Териториално разпределение на населението в община Две
могили към 31.12.2011г. по населени места

с.Баниска

4,166

4,500

с.Батишница

4,000

с.Бъзовец

3,500

гр.Две могили

3,000

с.Каран Върбовка

2,500

с.Кацелово

2,000
1,500
1,000

с.Могилино
1,083 847
605

500

727
380 236

с.Острица
447
267 399
80

с.Пепелина
с.Помен
с.Чилнов

0

с.Ширково

населени места

Източник: НСИ
В рамките на анализирания период по-голяма част от населението на общината
продължава да е концентрирано в селата – 55%, или 5059 души селско население
към 31.12.2011г. Въпреки това, в периода 2007-2011г. селското население намалява с
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изпреварващи темпове- 1347 души, или с 21%. Градското население от 2007г. също
намалява, но със значително по-бавни темпове (6% за петгодишния период) спрямо
темпа на намаляване на селското население. Тенденцията е към постепенно
урбанизиране на общината и намаляване на относителния дял на селско население.
Броят на населението, живеещо в единствения град на територията на общината към
31.12.2011г. е 4116 души или 45% от населението на общината. Въпреки
сравнително високия относителен дял на градско население в рамките на периода
2007-2011г. населението на град Две могили намалява с 245 души, или около 6 %,
което не съответства на тенденцията за увеличаване на градското население в
Област Русе. Относителният дял на градското население за общината към 2011г. е
значително по-нисък спрямо този за област Русе (76,8%) и за страната (73%).
Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху
размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в
условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към
квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от
непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на
работната сила.
3.1. Образователна структура
По данни от последното преброяване на населението през 2011 г.,
образователната структура на населението в Община Две могили е следната: (Вж.
Таблица I.3.1-1.)
Таблица I.3.1.-1. Население на 7 и повече години по образование (2011)

Общо

8952

Висше
образование

Средн
о
образо
вание

Основно
образование

Начално
образование

7%

35%

37%

14%

Незавършено
начално

5%

Никога не
посещавали
училище

2%

Източник:НСИ- Преброяване 2011г

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години в
община Две могили се подобрява през 2011 г.в сравнение с предходните години,
следвайки ясно изразената тенденция за областта на увеличаване на броя и дела на
населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя
на лицата с основно и по-ниско образование. Спрямо данните от Преброяване 2001
делът на населението с висше образование се увеличава с 2.4 процентни пункта,
делът на населението със средно образование се увеличава с 8.8 процентни пункта, а
относителния дял на лицата с основно и ниско образование намалява с 9.5
процентни пункта.
Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в община Две могили е
628 души, или 7.0 % от населението са висшисти, значително по-ниски стойности
спрямо относителния дял на висшистите в област Русе( 17.8 %) и СЦР (16,35 %).
Лицата, завършили средно образование, са 3092 (34.5 %), като относителният им дял
за общината е по-нисък спрямо този за областта (45.3 %) и района за планиране (44,1
%). Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 19.6 %, по- висок спрямо
този за област Русе (11.8 %).
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Значителни са различията в образователната структура по местоживеене - над
половината от жителите на град Две могили (50.8 %) са със завършено най-малко
средно образование,докато за жителите на селата този относителен дял е 34.3
%.Въпреки това образователната структура на градското население е понеблагоприятна спрямо тази на областта, където над две трети от жителите на
градовете(70.2 %) са със завършено най-малко средно образование.
В образователната структура на населението в община Две могили се
наблюдават съществени различия по етнически признак. Докато при
самоопределилите се като българи на 7 и повече навършени години 56.0 % са с
високо образование (11.0 % с висше и 45.0 % със средно), то при населението от
турската етническа група с високо образование са 36 % (2.7 % с висше и 33.6 % със
средно). Още по неблагоприятни са данните за образователната структура на
ромската етническа група, където няма данни за представител на етническата група в
общината със завършено висше образование, едва 4.2 % са със средно образование,
5.5 % - никога не са посещавали училище, а 12.8 % са с незавършено начално
образование.
Независимо че образователната структура на населението на община Две
могили се повишава,тя продължава да бъде значително по-неблагоприятна от
общата за страната и тази за областта. Това налага прилагането на мерки, които да
бъдат насочени основно към образователната интеграция на етническите
малцинства.
3.2. Заетост, безработица и доходи на населението
По данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г.,
община Две могили се нарежда на трето място след общини Русе и Бяла по дял на
икономически активното население от общото население в общината (41 %).
Община Две могили не прави изключение от тенденцията за намаляване на
заетостта, която се наблюдава през последните три години в страната. В периода
2008-2010 г. общият брой на заетите (публичен + частен сектор) намалява с 14%,
докато този само в частния сектор – с 13 %. (Вж. Таблица I .3.2.-1).
Таблица I .3.2.-1 Брой на наетите лица в общината през периода 2008 – 2010 г.

Наети лица

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо:

1 424

1 384

1 303

902

839

788

В частния сектор

Източник: ТСБ – гр. Русе

Пред община Две могили не се разкриват добри перспективи за повишаване на
заетостта в публичния сектор. Общината е типична периферна територия и запазва
характера си на такава и през следващия програмен период 2014-2020 г. Това
означава че общината-областен център (Русе) функционира като силно социалноикономическо ядро с по-добро предоставяне на публични услуги, без предпоставки
за деконцентрация на услугите.
Аграрният сектор е структуроопределящ за местната икономика на община Две
могили по показател „произведена продукция“, но европейските политики, насочени
към механизиране на земеделското производство и окрупняване на стопанствата
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водят до съкращаване броя на заетите в него. Макар че в периода 2008-2011 г. не се
регистрира чувствително намаление на броя на работната сила, ангажирана в
земеделието (338 души през 2008 г. срещу 331 за 2011 г.), то тенденциите са в посока
на нейното постепенно намаляване.
Най-голяма концентрация на работна сила в се наблюдава в третичния сектор
„услуги“, което е тенденция и в национален мащаб.
Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на
работната сила, високата безработица и ниските доходи в община Две могили.
Налице е и слабо разпространение на гъвкавите форми на заетост, които са „буфер”
при непостоянно търсене на труд. Ограниченото им използване е и поради факта, че
част от работодателите предпочитат „гъвкавостта” на сивата икономика.
С широката подкрепа на ЕСФ, който съфинансира Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” се прилагат разнообразие от мерки за повишаване
на заетостта. Община Две могили има реализирани и изпълняващи се към настоящия
момент проекти, финансирани по ОПРЧР, свързани с разкриване на работни места.
Така например, по проект „Нов избор-развитие и реализация“, който е в процес на
изпълнение, се обучават за професионална квалификация и последваща заетост
безработни лица в сферите „строителство“ и „озеленяване“. В резултат от това са
назначени 35 строители, 42 озеленители, 30 служители за работна поддръжка на
общинските пътища. Възнагражденията на служителите се осигуряват по проекта.
Той обаче е с продължителност 2 години и големият въпрос, който възниква е
свързан с неговата устойчивост и изобщо устойчивостта на мерките за заетост,
подкрепяни по ЕСФ, които в по-голямата си част са с временен характер.
Неопровержим е фактът, че чрез субсидирана заетост и държавни програми за
преквалификация не могат да бъдат постигнати реални резултати в дългосрочен
период. Много по-голям потенциал има в мерките, насочени към създаването на
такава среда, в която пазарът сам по себе си да осигури заетост – именно този тип
заетост има дългосрочен характер.
Полезен инструмент в борбата с високата безработица е трудовата миграция.
Всекидневни трудови мигранти са заетите икономически активни лица, които
живеят в едно населено място и пътуват до друго населено място, в което работят.
Явлението „всекидневна миграция“ е тясно свързано с икономическото състояние на
населените места, тяхното местоположение и инфраструктура, както и с наличието и
характеристиките на работната сила в тях. Участието във всекидневните пътувания,
за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места
или до нарушаване на възрастовата структура на населението. В таблица I .3.2.-2 са
показани данни за всекидневните трудови пътувания на заетите лица в общината и
направление на миграцията, за 2011 г.
Данните от таблицата показват, че ¼ от населението на община Две могили
работи в територии, извън общината, което е индикатор за наличието на
неатрактивен и неадекватен на местните потребности пазар на труда.
Налице са и значителни различия по отношение на участието на пазара на
труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във
възрастовата група между 15 и 64 навършени години при българската етническа
група с коефициент на заетост 51.5 %, като коефициентът на заетост на българската
етническа група за община Две могили е по- нисък от този за областта (61.1%).
Коефициентът на безработица е най-висок сред лицата от ромската етническа група–
73.9%, значително по-висок спрямо коефициента на безработица на ромското
население за област Русе 54.2%, което е и основна причина за трудовата миграция на
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Таблица I .3.2.-2 Всекидневни трудови пътувания на заетите лица в общината и
направление на миграцията за 2011 г.

Област/Об
щина

Лица,
които
живеят
и
работят Об
в едно и що
също
нас.
място

Заети
лица

Русе
(област)

90 584
% от общия брой заети
лица

81 197
90%

9
387

2 489
% от общия брой заети
лица

в
градове

в
в сеградола
ве

в
в
градосела
ве

в
села

3 586

693

3 345

514

1 065

184

38%

7%

36%

5%

11%

2%

87

63

380

47

24

6

10%

% от общия брой ВТЕ

Две
могили

Всекидневни трудови емигранти (ВТЕ)
От тях отиват на работа
В община
В община
В същата
на същата
на друга
община
област
област

1 882

607

76%

24%

% от общия брой ВТЕ

14%

10%

63%

8%

4%

1%

Източник: НСИ

това население извън пределите на България. Сред ромската етническа група в
община Две могили е регистриран и най-високият относителният дял на
икономически неактивното население - 73.9 %. (виж Таблица I .3.2.-3 )
Таблица I .3.2.-3 . Население на 15 – 64 навършени години в община Две могили
по етническа принадлежност и икономическа активност

Етническа
група

Общо

Икономически активни

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

5880
5364

общо
3407
3101

заети
2460
2313

безработни
947
788

2852
1772
720
14
6

1780
1050
261
..
..

1471
766
68
..
..

309
284
193
..
..

Икономически
неактивни
2473
2263
1072
722
459
..
..

Източник: НСИ Справочник Преброяване 2011г./ Област Русе

Въпреки високия потенциал за заетост (от гл.т. на осигуреност с човешки
ресурси), безработицата в общината поддържа много високи нива, като към
31.12.2012 г. стига до 22,7%. (виж Таблица I .3.2.-4 )
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Таблица I .3.2.-4 Равнище на безработица в общината
2007

2008

2009

2010

2011

31.12.2012*

за област Русе

7,5

5,8

7,4

9,3

9,1

-

Две могили

14,6

11,6

11,8

14,5

16,9

22,7

Източник: Агенция по заетостта
*Данните са към последното тримесечие на 2012 г.

За повишаването на безработицата допринасят най-вече липсата на
възможности за заетост, свитото търсене на работна сила и продължаващото
освобождаване на персонал от отрасли и дейности, които са засегнати от
икономическата криза.
Както се вижда от следващата таблица, най-висок е делът на продължително
безработните лица, със стойности над средните за областта, докато делът на
младежката безработица е с равнище под средното за областта. Основна причина за
големия брой трайно безработни е тяхното ниско образование и квалификация.
Важен фактор е и високата средна възраст на тези безработни. Продължително
безработните не могат да се конкурират при заемането на свободни работни места
със съкратените поради кризата лица, сред които преобладават тези с по-висока
квалификация. (вж. Таблица I .3.2.-5 )
Таблица I .3.2.-5 Структура на безработицата в общината
Област Русе
Общ бр.
безр.
лица

Рег. безр. до
29 г. вкл.
(%)

Община Две могили

Рег. бр. безр.
с рег. > 1 г.
(%)

Общ бр.
безр.
лица

Рег. бр. безр.
до 29 г. вкл.
(%)

Рег. бр. безр.
с рег. > 1 г.
(%)

2011

9 996

16%

31%

675

12%

39%

2010

11 307

15%

29%

747

13%

42%

2009

9 008

15%

27%

606

13%

45%

2008

7 049

13%

51%

606

11%

60%

2007

9 111

15%

59%

748

13%

67%

Източник: Агенция по заетостта

Нивата на доходите в Община Две могили не се различават от тези в повечето
селски общини в страната. Макар да се наблюдава ръст на средната месечна работна
заплата в публичния сектор в номинално изражение (вж. Таблица I .3.2.-6),
средномесечният доход остава на равнища под средните за областта и страната.
Може да се предположи, че сходна картина илюстрира нивата на заплащане на труд
и в частния сектор – възходящият тренд на размера на заплатата в числово
изражение се запазва, но в съпоставителен план с нивата на доходите на областно и
национално ниво възнагражденията за труд в частния сектор в община Две могили
са чувствително по-ниски.
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Таблица I .3.2.-6 Средна месечна работна заплата (лв.) в публичния сектор
Година

2008

2009

2010

2011

България

629

702

738

762

Област Русе

455

509

530

565

Община Две могили

395

427

453

472

Ниво

Източник: НСИ, ТСБ – гр. Русе

Регистрираното увеличение на възнагражденията се дължи основно на
регулярните увеличения на минималната работна заплата в страната. Растежът на
доходите, конкретно в частния сектор, се дължи и на съкращаването на персонал с
ниска квалификация.
3.3. Социална инфраструктура
След стартиралата децентрализация и деинституционализация на социалните
услуги в България през 2003 г., общините се превърнаха в основен техен доставчик.
Някои органи на местно самоуправление делегират тези дейности на лицензирани
доставчици, други – като община Две могили, извършват сами предоставянето на
услугите. От 2007 г. насам с финансовата подкрепа на ФАР, ЕСФ, Световна банка и
други донори и програми обхватът на социалните услуги в страната чувствително се
разшири в посока разнообразяване на видовете дейности и целевите групи.
Стратегическата рамка за подобряване на социалната защита на уязвимата част
от населението на община Две могили е добре развита. Местната администрация е
приела Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги за
деца и възрастни (2010-2015), Общинска стратегия за закрила на детето (2008-2018),
Стратегия за интеграция на малцинствата в общината (2008-2013), План за действие
на общината за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение (2012-2014), Стратегия за безопасно
движение по пътищата (2011-2013).
Към 2012 г. на територията на общината се предоставят следните социални
услуги:
1. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр. Две могили – услуга от
резидентен тип. Помещенията са ремонтирани и обзаведени с помощ от УНИЦЕФ,
където са настанени младежи и девойки от закрития вече Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост (ДДМУИ), с.Могилино. Капацитетът от 15 места е запълнен.
2. Защитено жилище, с. Могилино – услугата предоставя подкрепяща среда на
хора с увреждания, напуснали специализирана институция. През м. март 2012 г.
община Две могили получава дарение на стойност 250 000 евро от немската фирма
„Трипарт глобъл логистик”, което включва колички и легла за хора с физически
увреждания, проходилки, апарати за ЕКГ, апаратно дишане и друго оборудване,
подходящо за дневен рехабилитационен център за възрастни хора.
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3. Център за обществена подкрепа, гр. Две могили – предоставят се
подкрепящи социални услуги на деца в риск и техните семейства. Капацитет от 40
места е надвишен и се обслужват 49 потребители.
4. Домашен социален патронаж. Услугата се предоставя от Общинско
предприятие „Обществено хранене“ и включва доставка на храна по домовете на
пенсионери, социално слаби и хора с увреждания. Обслужва 150 потребителя от
цялата община.
5. Домашен помощник и социален асистент – предоставянето на услугата
осигурява заетост на 30 лични асистента, които обслужват 30 потребителя в 8
населени места.
За подобряване на обхвата и качеството на социалните услуги и с оглед
удовлетворяване на местни потребности от социална защита от 2007 г. насам
общината е привлякла финансов ресурс в размер на 1 540 060 лв. от ОПРЧР,
УНИЦЕФ, Социално-инвестиционен фонд, и Фонд „Социално подпомагане“ към
МТСП в рамките на 12 проекта, обслужващи всички уязвими групи на територията.
3.4. Здравно обслужване
За разлика от социалните услуги, качеството на здравното обслужване на
територията на община Две могили не удовлетворява потребностите на местното
население. В контекста на продължаващия хаос в здравната реформа, възможностите
на местната власт за осигуряване на качествено здравно обслужване се свеждат до
минимум. На територията отсъства общинска болница, както и спешен кабинет. Има
6 общопрактикуващи лекари, 4 стоматолога, 1 педиатър, 1 медицинска лаборатория
и 1 аптека в гр. Две могили.
В отговор на силно централизираната и неудовлетворителна политика за
управление на здравеопазването в България, община Две могили насочва усилия за
осигуряване на превенция на здравето сред младежта. Местната администрация
изпълнява проект „За здрава и силна Европа”, финансиран по програмата на ЕС
„Европа за гражданите”, чиято цел е ученици от Две могили и румънския град
Калараш да придобият знания, които ще спомогнат за развиване на по-добра
политика относно спорта и физическото възпитание, като реакция срещу
увеличаващия се брой на младежите с наднормено тегло и здравословни проблеми
вследствие на това. Проектът включва и практически занимания – демонстративни
спортни състезания между отбори от двете общини, както и туристическа обиколка
на района на община Две могили. Със сходна цел е и приключеният вече проект
„Здрав дух в здраво тяло“, финансиран от Националния център за европейски
младежки програми и инициативи със стойност 29 090 лв. Акцент на проекта са
спортните дейности и здравословното хранене сред младежите. По проект на
Асоциацията на дунавските общини “Нека по-добре да защитим и да се погрижим за
здравето на нашите деца, живеещи по поречието на р. Дунав”, финансиран чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е извършен
ремонт, преобзавеждане и оборудване на по един детски медицински кабинета в 23
общини от Дунавския регион, измежду които и община Две могили.
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3.5. Образователна инфраструктура
Подобно на социалната инфраструктура, образователната също е много добре
структурирана и става обект на редица подобрения в периода 2007-2012 г. На
територията на общината функционират:
1. ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Две могили с филиал в с. Кацелово;
2. ЦДГ „Първи юни“ с. Баниска с филиали в селата Батишница и Бъзовец
3. ОДК „Д-р Димитър Пангелов”
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска
5. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Две могили
6. Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „К.А. Тимирязев“,
гр. Две могили
Въпреки протичащите негативни демографски тенденции на територията
(намаляваща раждаемост и обезлюдяване), броят на децата в детските градини се
запазва сравнително постоянен, като съотношението дете/преподавател поддържа
оптимални, изравнени с националните, нива в границите 11:1.
ОДК „Д-р Димитър Пангелов” подпомага извънкласната дейност на деца и
ученици чрез разнообразие от кръжоци и занимания. Години наред той е и домакин
на Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото – заедно в
бъдещето”. Носител е на редица награди за участие във фестивали, конкурси и
състезания. Въпреки успехите и многообразните извъкласни занимания, броят на
децата/учениците в комплекса намалява с 31% в периода 2007-2011 г. Не са
извършвани и ремонтни дейности, което налага провеждането на занятията да се
осъществява в сградата на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Две могили.
Ситуацията в училищата, от гледна точка на брой ученици, е почти аналогична.
Броят на учениците в ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска намалява с 17%, като
съотношението ученик/преподавател от 12:1 през 2007 намалява до 9:1 през 2012 г.
В среда с благоприятна демографска структура, посоченото цифрово съотношение се
използва като показател за качество на образователния процес, но тук добрите
стойности са по-скоро последица от намаляващата раждаемост и обезлюдяването на
територията. Основен ремонт на училището не е извършван от 1994 г. В
Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 г. е
планиран ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на училището.
Данните за брой учащи в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ разкриват
сравнително по-благоприятна тенденция. От 485 ученика през учебна 2007/2008
година техният брой нараства до 538 за учебна 2012/2013, което бележи ръст от 9%.
Тук съотношението ученик/преподавател е със стойности малко по-високи от
средните за страната (11:1) – 12:1 или 12 ученици са обучавани от 1 преподавател.
Макар че от няколко години на директорите на училищата в страната са им
предоставени права за финансово разпределение на училищните средства под
формата на делегирани бюджети, в много случаи ръководителите жертват
качеството за сметка на финансовата дисциплина или се търси балансиран подход
чрез разнообразяване на учебната програма и извънкласна заетост на учениците.
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ разполага с едни от най-съвременните компютърни
кабинети, където се провеждат часовете по информатика и информационни
технологии. Има три физкултурни салона и съвременна спортна площадка.
Обучението в горните класове е организирано в природо – математически профил –
засилено изучаване на информационни технологии, математика и английски език.
През последните 4 години се извършиха ремонти на училището, каквито не са били
предприемани повече от 30 години.
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В община Две могили съществува Професионална гимназия по селско
стопанство, която осигурява с подготвен и квалифициран персонал аграрния сектор
на територията и би могла да се превърне във фактор с ключови образователноикономически функции. Към училището има функциониращо общежитие, което е
предпоставка за привличане на ученици от по-отдалечени населени места, макар да
среща силна конкуренция в лицето на ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе, която е и
първото земеделско училище в страната ни. Гимназията в Две могили предлага
обучение в следните професионални направления: „Фермер-земеделец”,
„Механизация на селското стопанство”, „Растителна защита и агрохимия”.
Училището разполага с богата материално-техническа база - селскостопанска,
тракторна, автомобилна техника и съоръжения, учебни работилници, ученическо
общежитие. Отоплението е централно и се осъществява от локална водоотоплителна
система. Броят на учениците в периода 2007-2012 намалява с по-ограничен темп – от
191 през учебна 2007/2008 до 175 за 2012/2013 г. Чрез свободно избираема
подготовка (СИП) учениците могат да придобиват професионални умения и по
технология на шевното производство, информационни технологии, готварство;
получават свидетелства за правоспособност от категориите „Ткт”, „Твк”, „В” и „М”.
В периода 2007-2012 община Две могили успява да привлече външен финансов
ресурс в размер на 1 565 991 лв. за подобряване на образователната структура на
територията.
За социално-икономическото развитие на общината от ключово значение е
качеството на човешките ресурси от гледна точка на професионално-образователна и
квалификационна осигуреност. По официални данни на НСИ от последното
преброяване, делът на населението на община Две могили с висше образование е
едва 7% при средна стойност за областта – 18%. Аналогична е картината при броя
завършили средно образование – 35% (област Русе – 45%), докато завършилите
основно (37%) и начално образование (14%) са повече отколкото средното равнище
за областта (25% основно и 7% начално). Тези данни показват, че в община Две
могили преобладава неквалифицираната работна ръка, което прави територията
непривлекателна за инвестиции в сектори с висока добавена стойност. Намалението
на броя на неграмотните лица (55%) и на тези с начално и незавършено (42%) и
основно образование (27%), както и увеличението на дела на населението със средно
(5%) и висше образование (19%) за периода 2001-2011 г., не е достатъчна
предпоставка за подобряване качеството на човешките ресурси на територията, тъй
като това са тенденциите в национален мащаб. За неквалифицираната част от
населението все по-трудно ще се намират възможности за заетост, което рефлектира
във висок дял на продължително безработните лица без квалификация. В същото
време налице е много добра осигуреност, от гледна точка на териториална близост, с
професионални и специализирани висши училища във всички области на науката. В
най-отдалечения радиус от 200 км. се намират четири висши училища (в гр. Варна),
в радиус до 100 км са разположени други шест университета – по един в Свищов,
Плевен, Шумен, Габрово и два във Велико Търново, а широкопрофилният Русенски
университет „Ангел Кънчев“ е само на 30 км. от гр. Две могили.
3.6. Инфраструктура на културата
В община Две могили съществуват движими и недвижими културни ценности,
но техният ограничен брой не би могъл да определи територията като такава с
потенциал за развитие на културен туризъм. Един от най-известните културно39
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исторически обекти е Къщата – музей на Филип Тотю в гр. Две могили. Във всички
населени места от общината са издигнати паметници, свързани с историческата
памет на борците, загинали за свобода и независимост.
В последните години са започнали няколко археологически разкопки на
културно-исторически обекти. Така например, екип от Русенския музей през 2012 г.
стартира проучвания на селищна могила на повече от 7000 години край село
Бъзовец. Има данни, че обектът е от ранната каменно-медна епоха и ще се проучва
за първи път. Разкопките се финансират със средства от общинския бюджет. Към
момента са открити останки от две сгради и част от разрушена укрепителна система.
Паралелно на тези разкопки, археолози и геолози от БАН започват по същото
време съвместно проучване на местата на кремъчните суровини около Две могили,
Иваново, Табачка, Баниска. Проектът е международен и обхваща териториите на
Североизточна Сърбия и Северна България, финансиран е от Американския научен
център – София и Фондация „Америка за България”. Целта на проучването е да се
регистрира циркулацията на кремъчните изделия от праисторията, тяхната употреба
в живота на праисторическите хора, както и да се потърси връзката между
работилници и суровини.
В одобрения от Регионалния съвет за развитие Регионален план за развитие на
Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. се планира създаване на
културен туристически коридор Русе – Велико Търново – Габрово, който ще минава
и през територията на община Две могили. В предварителната стратегическа рамка
за развитие на област Русе до 2020 г. е планирано създаването на туристически
продукт на базата на културно-историческото наследство на общината наименован
„Пътешествие през вековете в с.Широково с Карел Шкорпил и местните предания и
легенди“.
Младежите от общината също са въвлечени в популяризирането на местното
културно-историческо наследство. Ученици от гр. Две могили и Калараш в рамките
на проект по програма ТГС България-Румъния организират и представят пред
общността исторически възстановки на културно-историческото минало на двете
общини.
За разлика от културно-историческото наследство, чиято голяма част отскоро
започва да се проучва в община Две могили, местните културни традиции, обичаи и
прояви са достатъчно богати, за да придадат привлекателен облик на територията,
ако не за масовия турист, то поне за привърженици на традиционния фолклор и найвече - за жителите на общината. На своята интернет страница общината ежегодно
публикува културен календар, съпроводен с контакти на лицата, отговорни за всяко
културно събитие. Местните културни обичаи и чествания на празници се провеждат
основно от 11-те читалища на територията на общината.
Във всичките 12 населени места от общината има църковни храмове с
многогодишна история, а в с. Каран Върбовка, в местността „Аязмото” е построен
манастир „Света Марина”, прочут с лековитата си изворна вода, която се продава
бутилирана в търговската мрежа. От 1965 г. манастирът става девически и сега се
обитава от четири възрастни монахини. Черквата "Света Троица" в град Две могили
притежава рядка икона, копие на чудотворната икона на Владимирската Света
Богородица. Тя заедно с още няколко икони, е дарена преди години от човек,
пожелал да остане в анонимност. Оттогава дарението събирало прах, но наскоро
след почистване и реставрация на иконите станало ясно, че едната от тях е копие на
Владимирската Света Богородица. Мюсюлмански храмове има в Две могили,
Бъзовец, Батишница, Помен и Каран Върбовка.
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По отношение на развитието на социалната сфера и на човешките ресурси в
общината, могат да се направят следните изводи:
- Ниското равнище на доходи в общината се превръща в своеобразна преграда
за нейното социално-икономическо развитие, защото не стимулира качественото
възпроизводство на работната сила и задържането й на местния пазар на труда;
- Намаляващата заетост и увеличаващата се безработица са показател за
неблагоприятно състояние на пазара на труда в община Две могили, който не
предоставя адекватни възможности за реализация на сравнително високия процент
икономически активно население, което все по-често търси заетост извън
административните граници на общината;
- Ниският дял на лицата с висше и средно образование и високият такъв на
лицата с основно и начално са показател за преобладаване на неквалифицирана
работна ръка, което прави територията непривлекателна за инвестиции в сектори с
висока добавена стойност;
- Текущото състояние на образователната и социалната инфраструктура е в
много добро състояние, като разнообразния обхват от социални услуги
удовлетворява потребностите на местните целеви групи;
- Обхватът и качеството на местните здравни услуги са засегнати от
неефективно провеждащата се здравна реформа в страната и са подчинени на
централизираната политика за нейното развитие, което намалява възможностите на
местната власт за подобряване качеството на здравеопазването
- Община Две могили е с ограничен потенциал за развитие на културен
туризъм, но съществуващите на територията движими и недвижими културни
ценности повишават нейната обща привлекателност.
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
По критерии за категоризиране на общините, съгласно Решение №921 на
Министерски съвет от 16 декември 2011 г., община Две могили попада в 4-та от 5
категории общини. Това характеризира общината като слабо развита по отношение
на демография, степен на урбанизация, инфраструктурно и социално-икономическо
развитие, ниво и функции на отговорности (наличие на съд и деконцентрирани
служби на министерства).
В социално-икономическия анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 община Две
могили е оценена като дунавска, периферна, селска, средноразвита (с ниво на
развитие под средното за всички селски общини, но над критичната граница)
община. Общата оценка 28,2 (по скалата от 0 до 100) е сумарна на отделните оценки
по сходни с горепосочените
критерии, като демографско (оценка 58,0),
икономическо (оценка 25,6), инфраструктурно състояние (оценка 10,0), състояние на
публичните услуги (оценка 25,2) и доходен статус на населението (оценка 16,5).
Оценката на инфраструктурното състояние на община Две могили е найниската от всички останали показатели, което налага необходимостта от сериозни
финансови ресурси и дългосрочно стратегическо планиране на територията, на
базата на добре структурирани приоритети. В Предварителната стратегическа рамка
за развитие на област Русе до 2020 г. са планирани три интервенции в посока
подобряване на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на община
Две могили, които са следните:
- Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места в общината;
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- Ремонт и реконструкция на площади и паркове в населените места в
общината;
- Проект за градски площад Две могили;
4.1.Транспортна инфраструктура
4.1.1.Пътна мрежа
Община Две могили е разположена в регион, в който са развити всички видове
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на този
регион преминават коридор № 7 – трансевропейският воден път Рейн – Майн –
Дунав от Ротердам до Сулина, и коридор № 9, който свързва Северна, Средна и
Източна Европа с Егейско море. На територията на общината няма изградени и
функциониращи участъци от автомагистрали. В района относителният дял на
първокласните пътища (15.6%) е почти равен на средния за страната. Приоритетите 1
на Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода
2014-2020 г. включват доизграждането на автомагистрала „Хемус” и автомагистрала
Русе – В. Търново, както и скоростен път Русе – Варна.
На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна
мрежа от четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която
включва пътищата Русе – Иваново – Две могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили
– Широково – Острица – (Кацелово - Опака). По данни на общината оценката на
състоянието на общинската пътна мрежа е както следва:
- отлично състояние – 1,6 км;
- добро състояние – 29,3 км;
- задоволително състояние – 17,2 км;
- лошо състояние – 10,3 км.
От основен ремонт се нуждаят 16,5 км от общинската пътна мрежа. За някои
нейни участници ежегодно се извършват ремонтни и рехабилитационни дейности,
но за преобладаващата част (60,2 км.) не са извършвани подобрения от 80-те години
на миналия век.
Приобщаването на община Две могили към групата на дунавските общини
разширява достъпа й до финансови ресурси за инфраструктурно развитие, тъй като
на подобряването на инфраструктурата в региона е обърнато специално внимание в
Дунавската стратегия на Европейския съюз, като се предвиждат редица проекти за
рехабилитация и разширяване на пътната мрежа и модернизация на железопътните
линии. В периода 2007-2012 г. общината е изразходвала 2 842 616 лв. (субсидия +
собствени средства) за поддръжка на общинската пътна и улична мрежа, като
преобладаващата част от подобренията са в гр. Две могили. Селата от общината
стават обект на сходни интервенции по стартирал проект по ПРСР, мярка 322, чиято
цел е реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен,
с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница. Паралелно с това общината печели втори
проект по ПРСР, мярка 321, чрез който ще се подобри общинската градска мрежа по
път RSE 1005-I - 5/Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две
могили/-Батишница-Бъзовец. В рамките на проекта ще се подменят второстепенен
уличен водопровод в с. Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-ЧилновБаниска и водопровод в с. Чилнов. С тези два проекта община Две могили
максимално се възползва от възможностите за инфраструктурно развитие със
средства от ЕС, тъй като ОПРР има редица ограничения за малките общини и на
практика остават ПРСР и ОПОС.
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4.1.2. Транспортна мрежа и транспортно обслужване
На 40 км. от гр. Две могили се намира летище Щръклево, Русе. След като
правителството прекрати в началото на юли откритата през 2011 г. процедура за
предоставяне на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за
обществено ползване Русе” управлението на летището премина в ръцете на община
Русе. Летището има възможност да обслужва товарни самолети, бизнес самолети и
хеликоптери, граждански полети, селскостопански летателни средства,
противопожарни самолети и др. и ако неговото стопанисване се реализира чрез
схеми за ПЧП, това би било в безспорна полза за повишаване на бизнес
привлекателността на община Две могили. В Регионалния план за развитие на
Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. се предвижда летището
да се развие като гражданско за национални цели.
През община Две могили минава жп линията Русе- Горна Оряховица. Тя е
важен фактор за местното развитие и представлява ключов компонент от плановете
на правителството за промяна на модела на транспорт чрез изграждане на
интермодални връзки и използването на по-екологичния железопътен транспорт за
превоз на транзитни товари от граница до граница. В тази посока община Две
могили също би могла да извлече ползи за своите социално-икономическо развитие.
Железопътната гара е съоръжена с маршрутнорелейна централизация. Има изградена
рампа за товаро-разтоварна дейност с портален кран, но поради намаляване на
товаро-потока, мобилната товарачна техника е изтеглена в гр. Русе.
Важна характеристика на района, в който община Две могили е локализирана, е
разположението на единствения мост в българската част на река Дунав, чрез който
се осъществява връзка със страните от ОНД, Близкия и Далечния Изток и Азия.
Приоритетите на Дунавската стратегия предвиждат изграждането на интермодален
терминал в Русе и развитие на най-голямото пътническо речно пристанище в
страната. Предстоящото отваряне на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат
(България/Румъния) няма да окаже сериозен негативен ефект върху пътнико- и
товаропотока по моста Русе-Гюргево, а само ще стимулира конкуренцията, което ще
доведе до предоставяне на по-добри транспортни услуги.
Политиките на ЕС за финансиране на транспортния сектор са насочени към
приоритетно използване на системи и видове транспорт с нисковъглероден
отпечатък и социална ориентираност, а именно: градски обществен транспорт,
интегрирани регионални и крайградски транспортни системи, железопътен
транспорт, велосипедни алеи, както и системи за управление на трафика. Всяка
интервенция в страната, свързана с подобряване на транспортната инфраструктура,
ще следва посоката на ЕС, като очакваните ползи от това за община Две могили ще
осигурят предпоставки за икономическо съживяване на територията.
Транспортното обслужване на жителите от община Две могили е добре
организирано. Населението се обслужва от три фирми превозвачи: ЕТ „Евгений
Николаев” гр. Две могили, която е от общинската транспортна схема, и с която
общината има сключен договор след проведен конкурс; „ИСКРА- 98” ООД гр. Русе
и ЕТ „КРАКРА-50-Живко Михов” гр. Русе, които са от транспортната схема на
община Русе, обслужващи населението на община Две могили. Всички села на
общината се обслужват от най-малко две автобусни линии на ден в посока гр. Две
могили, като маршрутът Две могили – Русе също се изпълнява от 2 курса дневно.
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4.2. Енергийна инфраструктура
4.2.1. Електрозахранване
Електрозахранването на общината се осъществява чрез изградени
електропреносна и електроразпределителна мрежи. В гр. Две могили е изградена
една подстанция
и 60 броя трафопостове в населените места.
Електроразпределителното и електроснабдителното дружество, което обслужва
община Две могили и цяла Североизточна България е „ЕНЕРГО-ПРО“.
4.2.2. Използване на ВЕИ
В климатично отношение България се нарежда сред слънчевите страни в ЕС,
което дава възможност по-ефективно да се използва слънчевата енергия. Освен това
слънчевата енергия се усвоява много по-лесно в сравнение с вятърната.
Община Две могили попада в Североизточен регион на слънчева радиация. По
средногодишна продължителност на слънчевото греене, която е от 450 h до 1 750 h 1 550 kWh/m2 годишно районът се нарежда на второ място по потенциал след
Югоизточния район.
Към средата на 2013 г. общината не е приела Програма за насърчаване на
използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за
периода 2013 – 2015, която е нормативно изискуема. Акцент на програмата следва да
бъде оценка на потенциала на общината за производство на ел.енергия от ВЕИ. В
Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 г. се
планира изграждане на съоръжения на ВЕИ в района на с.Острица, с.Кацелово,
с.Могилино и с.Пепелина. Землищата на посочените населени места в общината
предлагат добри условия за този бизнес, което се потвърждава и от справка във
фирмения регистър на СИЕЛА, според който три фирми с предмет на дейност
„производство и търговия на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с
капацитет до 5 MW/Ч“ са се регистрирали на територията на с. Могилино.
Специализацията на местната икономика на община Две могили в селското
стопанство е предпоставка за наличие на потенциал за производство на енергия от
селскостопанска биомаса, но най-вече за собствени нужди, поради недостатъчния
обем първична продукция, която се реализира.
4.2.3. Енергийна ефективност
Голяма част от използваните имоти общинска собственост за образователни,
социални и културни нужди не са били обект на мерки по енергийна ефективност.
Единствено на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Две Могили е извършена
енергийна реконструкция по проект, финансиран от СИФ на стойност 366 188 лв.
4.3. Телекомуникационна инфраструктура
Широколентовият достъп до Интернет е един от инструментите за подобряване
на икономическото и социалното благосъстояние. България е с два пъти по-ниска
стойност от средната за ЕС по отношение на широколентовия достъп до Интернет,
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като в селските райони широколентов достъп на практика почти липсва. Това пречи
на използването на ИКТ в селските стопанства и от МСП в селските райони.
На територията на община Две могили няма предприятие, което да работи в
сферата на ИТ, но нейното развитие следва да се стимулира. През 2009 г.
правителството на страната прие Национална стратегия за развитие на
широколентовия достъп за периода 2010-2013 г. Поради различията в гъстотата на
населението по принцип е по-рентабилно широколентовите мрежи да се развиват
там, където потенциалното търсене е по-голямо и концентрирано, т.е. в
гъстонаселените райони. Невъзможността пазарните сили да осигурят
широколентови услуги своевременно, на достъпни цени на всички граждани,
независимо от географското им местоположение на територията на страната,
обуславя необходимостта от държавна намеса, за да се защити обществения интерес.
Това е и причината финансирането за широколентов достъп да се осъществява с
публични, а не с частни средства. Стратегията ще се реализира поетапно, съобразено
с наличния финансов ресурс, насочен за постигане целите, заложени в нея. В
рамките на началния етап (2010 – 2011 г) Изпълнителната агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи” стартира първия проект,
финансиран по ОПРР, целта на който е изграждането на инфраструктура за
широколентов достъп до интернет в 29 отдалечени общини и 24 малки селища, в
които живеят до 200 000 жители. Населени места от област Русе не са включени в
първия проект. Паралелно с дейностите по изграждане на широколентов достъп по
ОПРР ще се подпомагат и бенефициентите по мярка 321 от ПРСР, във връзка с
подобряване на достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационни
технологии в селските райони.
Въпреки че относителният дял на лицата, които никога не са използвали
интернет, е малък, степента на развитие на телекомуникационната инфраструктура в
СЦР има едни от ниските показатели в страната6 - 15,91%. В района е ниска и
степента на изграденост на телекомуникационните мрежи и системи, като по този
показател той изостава от другите райони на страната.
4.4. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
4.4. 1. Водоснабдяване
Населението на община Две могили е 100% водоснабдено. Водоснабдяването в
община Две могили се осъществява от фирма “ВиК” ООД – град Русе с
представителство в град Две могили. Ползват се водоизточници от с. Батин и с.
Пепелина. Помпена станция “Баниска” снабдява селата Помен, Могилино и Баниска.
Със собствени водоизточници са селата Кацелово, Каран Върбовка, Острица,
Бъзовец, Чилнов и Батишница. Общата дължина на водопроводната мрежа в
общината възлиза на 283710 м, в т. ч. външни водопроводи - 96 340 м и вътрешна
водопроводна мрежа - 187 370 м. Голяма част от тръбите са амортизирани и се
нуждаят от основна подмяна. С малкото ресурси, които общината успява да
привлече, се извършва частична подмяна на повредени участъци. В рамките на
стартиралия проект по мярка 321 на ПРСР се планира да се извърши подмяна на
второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец и подмяна на водопровод в с. Чилнов.

6

Национална стратегия за регионално развитие на РБ за периода 2012-2022, МРРБ.
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На територията на общината има изградена хидромелиоративна мрежа от
водопроводи и помпени станции, включващи част от землището на гр. Две могили,
с. Пепелина и с. Баниска. Тази мрежа е практически неизползваема, поради
унищожаване на част от съоръженията.
4.4.2. Станции и съоръжения за отпадъчни води
На територията на община Две могили няма изградена канализационна мрежа.
Това поражда риск от замърсяване на подпочвените и повърхностните води.
Община Две могили има реализиран по ОПОС проект за подготовка на
същински такъв за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадни води в град Две могили, в рамките на който се планира изграждането на
ПСОВ. Срокът за изграждане на ПСОВ е 2014 г. Към края на 2012 г. този
изключително важен за общината инфраструктурен проект е в процес на оценка.
По отношение на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на
територията на общината, могат да се направят следните изводи:
- Стратегическото разположение на общината в район с развити всички видове
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен, и особено преминаването на два от основните Паневропейски транспортни коридори:
транспортен коридор № 7 и транспортен коридор № 9, допълнени от коридора
ТРАСЕКА: Европа – Кавказ – Азия определят района, в т.ч. и община Две могили,
като важен републикански транспортен кръстопът;
- Община Две могили има реалната възможност в рамките на следващия
програмен период да ползва ефекти от редица подобрения, които се планират в
транспортната инфраструктура на и около гр. Русе. Въпрос на политика е как тези
ползи да се превърнат във фактор за развитие на местната икономика;
- Налице е оптимално изградена междуселищна транспортна схема, както и
редовно транспортно обслужване между общинския и областния център;
- През изследвания период качеството на общинската пътна, улична и ВиК
мрежа продължава да е в състояние, далечно от желаното, но местната
администрация е положила основите за бъдещо модерно инфраструктурно развитие
на територията, което се очаква да се реализира в програмния период 2014 – 2020 г.
5. Екологично състояние и рискове
Анализът на компонентите на околната среда показва едно сравнително добро
екологично състояние на общината и сравнително ниски рискове от замърсяване.
Състоянието на околната среда по компоненти е следното:
Атмосферен въздух
В община Две могили няма промишлени производства, които да оказват
негативно влияние върху атмосферния въздух. Единственото замърсяване се
получава от битовото отопление през зимния сезон, което води до изпускане в
атмосферата на прах, сажди, серен двуокис. Географското положение на община Две
могили в област Русе създава определена косвена опасност за чистотата на
атмосферния въздух, доколкото в областта
нивото на вредни вещества в
атмосферата, макар да е под средното за страната, я поставя на пето място по
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замърсеност на атмосферния въздух след областите Стара Загора, Варна, София
(столица) и Кюстендил.
Води
Речната мрежа на община Две могили, съставена от р. Баниски лом, Черни лом
и Русенски лом е чиста от техническа гледна точка, тъй като в акваторията й няма
работещи предприятия, които да замърсяват речните води. На границата между
село.Баниска /Община Две могили / и село Копривец /Община Бяла /се намира найголемият язовир в област Русе - язовир “Баниски “. Той е водосбор от водите в
община Попово и община Бяла. Два пъти годишно се прави дезинфекция на
резервоарите и водопроводите, а ежемесечно се вземат проби за изследване
чистотата на водата. При изследванията не са отчетени негативни резултати.
Уточнени са водоизточниците за населените места в общината при бедствено
положение.
Определена заплаха за чистотата на водите съществува в с.Бъзовец, където в
близост до помпената станция се изхвърля оборски тор , но РИОСВ е направил
съответното предписание и проблемът се контролира.
Анализите показват, че през последните години е налице тенденция към
намаляване на количеството използвана вода и подобряване на качеството на
повърхностните води.
Почви
Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на
запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и
металоиди. Община Две могили е изключена от териториите с повишен здравен
риск, свързан със замърсяването на почвата.
Основен проблем на населените места в община Две могили е безотговорното
депониране на отпадъците от селскостопанските обори, които освен механично
замърсяване на каналната мрежа са и източници на нитратно замърсяване вследствие
на процесите на разлагане.
РИОСВ-Русе определя почвата на с. Батишница и на с. Кацелово като обект на
мониторинг, съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвата (ДВ. бр. 71/2008 г.).
Екологичното състояние на община Две могили зависи от естеството и
количеството на основните замърсители, които в случая са отпадъците и от
тяхното управление.
Страната като цяло изостава в изграждането на система от съвременни
регионални съоръжения и в закриването на съществуващите депа за отпадъци, които
не отговарят на изискванията. Към 2011 г. на територията на страната са построени в
съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС и се експлоатират 27 бр.
регионални депа от общо предвидени 57 бр. Регионалното депо „Янтра-Лом“
(общини Бяла, Борово, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово) все още не е
изградено.
По данни на НСИ общият събран битов отпадък от територията на община Две
могили през последните години нараства от 3750,0 хил.тона (всичките депонирани)
през 2007 г., на над 5000 тона през 2012 г, голямата част от които депонирани.
Относителният дял на обслужваното население в община Две могили от
системи за организирано събиране на отпадъците е 100%. По данни на общината,
вече не съществуват проблеми с нерегламентираните сметища. През.2010 г.
общината е извършила рекултивация на 5 нерегламентирани сметища. До края на
2012 г. Екопак е осигурявала ресурсите и грижите за разделно събиране, но с
последните нормативни промени сътрудничеството й с община Две могили се
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възпрепятства. Въпреки това местната власт е твърдо решена да продължи
практиката по разделно събиране на отпадъците и търси подходящи варианти за
това. От ПУДООС е извършена доставка на две сметосъбирачни машини, улични
кошчета, кофи за смет на населението на обща стойност 655 080 лв.
Защитени територии и екологична мрежа НАТУРА 2000
Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното
разнообразие. Тя се въвежда за целите на прилагането на изискванията на
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно - за
изграждането на НАТУРА 2000 в България.
България е една от страните в Европа с най-голямо биологично разнообразие.
Защитените територии – 5.2% от националната територия, и защитените зони по
Натура 2000 – 35% от националната територия, съставляват Националната
екологична мрежа /НЕМ/. Делът на защитените зони по Натура 2000 в България е
около 2 пъти над средноевропейското ниво – 18%. Североизточният район с 1.11% и
Северният централен район с 2.02% са с най-малко защитени територии в страната.
Защитените зони по Натура 2000 също имат най-малък дял в Североизточния район
– 26.5% и в Северния централен район – 21.5%.
Община Две могили попада само в една защитена зона - „Ломовете” (за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна) с площ от 32 488,
93 ха. Управлението и контрола на зоната се извършва от РИОСВ – Русе. В
границите на зоната се включват още част от териториите на общини Разград, Цар
Калоян, Ветово, Иваново, Русе.
Анализът на екологичното състояние и на екологичните рискове за общината
показва:
- нисък риск от замърсяване компонентите на околната среда;
- сравнително добре организирана и поддържана система по управление на
отпадъците, като с изграждането на регионалното депо се очаква тя да бъде
оптимизирана в максимална степен.
6. Административен капацитет
Благодарение на възможностите, които предоставят Оперативните програми и
фондовете на ЕС, органите на местното самоуправление в страната започнаха
интензивен процес по повишаване административния капацитет на служителите от
местните администрации. Община Две могили е активен участник в процесите по
повишаване ефективността на работата на местната власт. През 2009 г. общината
печели по ОПАК проект „Модерна и ефективна администрация в община Две
могили“, на стойност 298 586 лв., като неговата цел е да се подобри
административното обслужване на територията на общината. В рамките на проекта
се въвеждат възможности за електронно заявяване на 17 административни услуги, но
не и тяхното електронно получаване. В този смисъл общината все още не е
разработила ядрото за местно е-правителство, но е положила неговите основи.
През 2012 г. община Две могили продължава усилията за развитие на модерна
местна администрация, които ОПАК отново подкрепя, под формата на проект
„Учим, докато работим“. Неговата цел е да се подобри капацитета на общинската
администрация чрез използване на опит и добри практики от други държави-членки
на ЕС (в случая Италия) в областта на човешките ресурси в държавната
администрация. През месец декември 2012 г. в рамките на този проект беше
разработен доклад, съдържащ обобщени резултати от проведено правно48
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социологическо изследване на мотивацията и правното съзнание на служителите в
общинска администрация Две могили. Данните от доклада показват, че като мярка за
повишаване на ефективността на работата на местната администрация,
преобладаващата част от анкетираните поставят на първо място изграждане на
система за постоянно обучение и повишаване на квалификацията, до която да имат
равен достъп всички служители.
Потенциалното ниво (предвид възможни разлики между договорирани и
реално изплатени средства) на усвояемост на средства от ЕС за община Две могили е
много добро (33 проекта на договорирана стойност 13 910 387 лв. за периода 20072012 г.), което се оценява чрез ниския размер на дълга, като процент от собствени
приходи и изравнителна субсидия (8,41% за 2011-2012 г.), тъй като за голяма част от
проектите се търси авансово финансиране и съфинансиране по различни кредитни
линии.
Освен действията за подобряване на административното обслужване на
населението и бизнеса, местната власт следва да концентрира ресурси и в посока
междуинституционално партньорство и сътрудничество, и по-конкретно
междуобщинско сътрудничество (МОС). Подобно на повечето органи за местно
самоуправление в страната, община Две могили няма реализирани инициативи в
посока обединяване на ресурси, споделяне на отговорности и общо ползване на
постигнатите резултати от съвместните, със сдружени общини, дейности.
Кооперирането на общини за целите на изграждане на Регионално депо за отпадъци
е нормативно изискуемо и като такова не може да се оцени като практика за МОС.
Обединяването на общини Две могили и Иваново в Местна инициативна група
(МИГ) е полезно, но недостатъчно условие за развитие на МОС. Община Две могили
граничи с четири общини (Иваново, Борово, Опака, Попово и Бяла) и има
теоретични възможности за реализиране на
проекти за интегрирано местно
развитие с групи общини на база сходни демографски, икономически условия,
степен на инфраструктурна изграденост, достъпност и наличие на природни ресурси.
В допълнение на това и предвид местоположението на община Две могили в
трансграничен район, усилията общинската власт за сдружаване със съседни
румънски общини следва да се приоритизират и фокусират във взаимноизгодни
сфери на сътрудничество. Необходими са нови проекти, с акцент върху развитието
на области със сходни потребности и потенциал за развитие. Това са и приоритетите
на ЕС 2020 при финансиране на проекти в следващия програмен период – от
развитие в отделни сфери към интегрирано развитие.
По отношение на административния капацитет, могат да се направят следните
обобщаващи изводи:
- Община Две могили е постигнала оптимално ниво на участие в проекти на
ЕС за местно развитие;
- Като основни предизвикателства пред местната администрация се очертава
електронното административно обслужване, междуобщинското партньорство и
местното икономическо развитие.
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7. SWOT-анализ
SWOT – анализ на стопански сектор
Силни страни

1. Благоприятно географско положение

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

4.8

2. Добри природо-климатични условия за развитие на земеделие
3 Екологично чиста природа.

4.6
4.9

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

4.1
4.7
4.7
4.3
4.6
4.7
4.7
4.3
4.6
Оценка(5 –
много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Голям брой маломерни имоти и разпокъсана собственост

3.1

2. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите лица

3.3

3. Монокултурно растениевъдство

4.1

4. Липса на преработващи предприятия

4.6

5. Липса на иновации в земеделието

4.0

6. Дребен размер на животновъдните ферми

4.3

7. Разрушени хидромелиоративни мрежи и съоръжения

4.0

8. Ниска производителност на труда

3.4

9. Дефицит на предприемаческа култура, знания и умения

3.6

10. Ниски доходи на голяма част от населението

4.6
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11. Липса на крупни инвеститори/работодатели

3.9

12. Липса на активна политика за привличане на инвеститори в местната
икономика

3.6

Възможности

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

1. Подобряване на условията за кредитиране в икономиката

3.5

2. Възможностите за промяна на ОС политика на ЕС в периода 2014-2020,
4.1
насърчаващо зеленчукопроизводството и трайните насаждения
3. Възстановяване на традициите в лозарството, овощарството и
4.3
зеленчукопроизводството
4. Възстановяване и развитие на модерно поливно земеделие
3.7
5. Развитие на алтернативно/биологично земеделие
3.1
6. Диверсификация на селското стопанство: развитие на културно-исторически,
3.9
рекреационен и еко туризъм
7. Привличане на външни инвестиции на базата на доброто геостратегическо
3.6
положение и близки пазари
8. Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани
с
модернизация
на
производството
и
повишаване
4.2
конкурентноспособността на местната икономика
9. Провеждане на насърчителна държавна политика по отношение на МСП и
4.3
земеделието
10. Ускоряване на процесите на децентрализация на държавното управление
3.9
11. Разположение на общината в крайдунавски и граничен район
4.2
12. Изграждане на интермодален терминал в Русе и развитие на най-голямото
4.1
пътническо речно пристанище в страната
13. Макроикономическа стабилност, устойчиви стойности на валутен курс и
3.8
сравнително ниска инфлация
14. Привличане на съфинансиране от външни източници за решаване на
проблеми на територията чрез развитие на формите на публично-частно
3.6
партньорство
15. Създаване на общинско звено за насърчаване на местното икономическо
3.6
развитие на територията
Оценка(5 –
Заплахи

много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

1. Риск от природни бедствия и лоши климатични условия
2. Интензивни деструктивни промени в демографската ситуация на територията
3. Силна външна конкуренция и фалиране на дребните селскостопански
производители
4. Затруднен достъп до финансов ресурс и неадекватна държавна политика в
областта на земеделието
5. Липса на достатъчно инвестиции от страна на производителите
6. Слабата и недостатъчно активна намеса на държавата за подпомагане на
селското стопанство
7. По-висока субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни, извън ЕС
8. Засилване на конкуренцията от страна на европейски стоки и услуги
9. Непокриване на ветеринарно-санитарните изисквания за производство на
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3.5
3.7
3.5
3.3
4.3
4.2
4.1
4.3
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животновъдна продукция

От SWOT- анализа на стопанския сектор е видно, че Община Две могили не
разполага с уникални, безспорни и силно въздействащи предимства (силни страни),
на които безусловно да разчита. Това е така, защото дори и малко на брой то тези
силни страни са характерни за голяма част от съседните общини. Това предполага,
координирани и непрестанни усилия на местно ниво, с които тези характеристики да
се подсилват и мултиплицират.
На практика, водещите силни страни са тези, свързани с развитието на
земеделието. Това ще са и лостовете, които трябва максимално да се използват в
плановия период 2014-2020 г.
Най-съществените слаби страни, за отстраняването на които трябва да се
работи много методично, са : «Незадоволителна образователно-квалификационна
структура на заетите лица», «Липса на крупни инвеститори/работодатели»,
«Разрушени хидромелиоративни мрежи и съоръжения» и др.
Идентифицираните възможности са вече добре познати и общината и местните
заинтересовани страни са демонстрирали, че при определени условия биха могли да
се възползват на наличието им, напр. «Диверсификация на селското стопанство»,
«Развитие на културно-исторически, рекреационен и еко туризъм», «Използване на
финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с
модернизация на производството и повишаване конкурентноспособността на
местната икономика» и др.
Заплахите визират преди всичко сериозни макроикономически негативни
събития, от които общината може да се предпази само в партньорство на регионално
или национално ниво. Особено сериозна е заплахата от: продължаваща «по-висока
субсидирана подкрепа за земеделие в съседни страни, извън ЕС», «природни
бедствия и лоши климатични условия» и «непокриване на ветеринарно-санитарните
изисквания за производство на животновъдна продукция».
SWOT- анализ на сектор човешки ресурси
Силни страни

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

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

1. Намаляване на броя на заетите лица
2. Увеличаване на дела на безработните и зависимите от социална подкрепа
3. Тенденция за формиране на устойчива структурна безработица в общината
4. Ниско образователно равнище на населението и отсъствие на квалифицирани
човешки ресурси (нисък дял на придобилите висше и средно образование спрямо
средните стойности за областта и по-висок дял на лицата с основно и начално
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4.2
4.0
4.0
Оценка(5 –
много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

4.2
3.9
4.3
4.2
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образование)
5. Трайно негативни демографски тенденции
6. Ниско развита община по показател индекс на човешко развитие
7.Недостатъчно въвличане на обществеността при решаването на въпроси от
общинско значение
Възможности

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

Задълбочаване на демографските проблеми
Нарастващо отчуждаване между публичните институции и гражданите,
политическа апатия и неразвито гражданско съзнание

4.6
4.4
3.8
Оценка(5 –
много важен
фактор; 1 –
маловажен
фактор)

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

4.9
4.7

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

1. Развита транспортна инфраструктура

4.4

2. Балансирана (компактна) селищна мрежа

4.1

3. Добра транспортна свързаност между общинския център и съставните села

4.3

4. Осигуреност с питейна вода на населението.

4.9

5. Добро състояние на атмосферния въздух, почвите и повърхностните води

4.7

6. Съхранена разнообразна природа (Лесопарк “Аязмото, Природен Парк
"Русенски Лом"), защитена територия «Орлова чука»

4.5

Слаби страни

1. Липса на пречиствателна станция за отпадни води
2. Амортизирана урбанизирана среда (занемарено благоустройство, незавършено
строителство на обекти)
3. Незадоволително състояние на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа
4. Амортизирани хидромелиоративни съоръжения

Възможности

1. Изграждане на регионално сметище
2. Подобряване осигуреността на общинска администрация с устройствени схеми
и стратегически планови документи
3. Въвеждане на съвременни технологии, позволяващи реализацията на мерки за
енергийна ефективност
4. Рационално използване на ресурса от минерална вода в Каран върбовка
5. Подобряване на техническата инфраструктура
6. Развитие на интермодален транспорт по въздух, вода и суша
7. Повишаване на инвестиционната активност за използване на алтернативни
енергоизточници – слънчева енергия, вода, както и природен газ
8. Развитие на водностопанската система и подобряване на управлението на
водните ресурси
Заплахи

Промяна в националната политика за финансиране на инфраструктурата, която да
лиши общината до достъп до финансов ресурс
Забавяне на процеса на децентрализация на управлението в страната
Намаляване на субсидиите и целевите трансферите от централния бюджет за
общината
2. Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческо наследство,
благоустройството и инфраструктурните мрежи поради липса на достатъчно
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3.7
4.1
3.7
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4.6
3.7
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3.7
4.1
2.5
3.2
3.9
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4.5
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ресурси за поддържането им.

От направения SWOT анализ в областта на инфраструктурата и околната среда
се оформят следните изводи:
Качеството на отделните елементи на инфраструктурата е задоволително, но
далеч от съвременните показатели. Високо са оценени като силна страна
осигуреността на населението с питейна вода, както и доброто състояние на важни
екологични компоненти на жизнената среда: състояние на атмосферния въздух,
почвите и повърхностните води.
В същото време състояние на третокласната пътна мрежа е лошо и значителни
участъци от нея се нуждаят от рехабилитация. Наличната енергийна инфраструктура
също се нуждае от реконструкция. Водопреносната система в голямата си част е
амортизирана и е причина за загуби на питейна вода и за влошаване на нейното
качество. Канализационната система е в критично състояние. Налице са проблеми с
нерегламентираните сметища и с изчерпване капацитета на регламентираните
сметища.
По отношение на възможностите се очертава известен скептицизъм, като това
преди всичко се дължи на сериозния финансов и времеви ресурс, който е необходим
за съществена промяна в състоянието на жизнената среда. Във връзка с това с найвисока тежест от заплахите е оценена и опасността от намаляване на субсидиите и
целевите трансфери от централния бюджет за общината.
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II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

ВИЗИЯ:
Да превърнем Община Две могили от изостанал селски район в развиващ се
район с добри икономически, социални и екологични условия в населените
места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на
човешкия фактор.
чрез: развитие на местната икономика, подобряване на
техническата и социалната инфраструктура; опазване на
околната среда; създаване на условия за осмисляне живота
на всички жители и особено на младите хора и
маргиналните групи; ефективна местна администрация.
Обща цел: Постигане на конкурентноспособност, инфраструктурна
свързаност, социално развитие.
Стратегически цели:
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.
На посочените стратегически цели съответстват следните основни
приоритети на ОПР:
Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината, намаляване на
безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Приоритет 2. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на
икономическите и социалните процеси в населените места на общината;
Приоритет 3. Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и
подобряване на жизнената среда;
Приоритет 4. Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община
Две могили
Чрез така формулираните цели и приоритети Планът за развитие на Община
Две могили за периода 2014 – 2020 г. интегрира в значителна степен
Стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално
сближаване и развитие след 2013 г. В този контекст посочените стратегически цели
получават продължение в единството на седем приоритетни области на Плана – а)
икономически растеж; б) функционалност; в) баланс между икономическо и
социално развитие и подобряване качеството на живот; г) знание; д) опазване на
околната природна среда и културното наследство; е)сътрудничество; ж)
административен капацитет. В обхвата на тези приоритетни области се разработват и
съответни проекти в Общината.
Основните приоритети на Плана за развитие на Община Две могили за
периода 2014 – 2020 г. ОПР се декомпозират на цели, подцели и мерки за тяхното
постигане.
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Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината,
намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората
Целите и конкретните мерки по първи основен приоритет са следните:
Цел
1.1. Създаване на
оптимална среда за
развитие на бизнеса в
общината

1.2. Разширяване на
съществуващи и разкриване
на нови производства

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
1.1.2. Привличане на инвестиции за адаптиране на
съществуващите производства към Европейските
стандарти и изисквания
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
1.1.4. Разработване на общинска програма за
насърчаване развитието на малките и средните
предприятия в общината
1.2.1. Изграждане на индустриална зона в гр. Две
могили
1.2.2. Производство на биогаз на територията на
общината
1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на
електрическа енергия в района на гр. Две могили, с.
Острица, с. Кацелово и с. Могилино

1.3. Реинженеринг на
селското стопанство като
водещ отрасъл в общинската
икономика
1.3.1. Възстановяване на
загубили позиции
направления на селското
стопанство

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
1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и
полско зеленчукопроизводство
1.3.1.3. Увеличаване площите на трайните
насаждения
1.3.1.4.Възстановяване на поливното земеделие от
речни и подпочвени източници
1.3.1.5. Осигуряване на терени за постоянни и
временни пчелини на пчеларите
1.3.1.6. Увеличаване броя на отглежданите животни
по видове, на глава от населението в общината
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1.3.1.7.Увеличаване на площите на зърнените
култури с по-високи от средните за областта добиви,
в резултат на прилагане на модерни земеделски
практики
1.3.2.Развитие на
1.3.2.1. Провеждане на обучения за стимулиране на
биологично земеделие
биологичното земеделие
1.3.2.2. Разширяване на площите, предназначени за
развитие на биологично земеделие
1.3.3. Развитие на
1.3.3.1.Възстановяване на съществуващите и
рибовъдството в общината
разкриване на нови площадки за риборазвъждане
1.3.3.2.
Увеличаване
броя
на
заетите
в
рибовъдството
1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на
1.3.4. Развитие на пазарна
предприемачите за развитие на пчеларството и за
инфраструктура,
реализация на продукцията
осигуряваща реализацията
1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за
на селскостопанска
реализация на земеделска продукция
продукция
1.3.4.3. Изграждане, съвместно с
Русенски
университет „Ангел Кънчев” на консултантски
център за модерно земеделие и животновъдство
1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Про1.3.5.Привеждане на
фесионална гимназия по селско стопанство (ПГСС)
животновъдството към
„К.А. Тимирязев“, гр. Две могили, на фермерите отизискванията на Общата
селскостопанска политика на носно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животЕС и условията за
новъдната продукция на пазарите на Общността
реализация на пазарите на
1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на
Общността
животни в кравефермите на общината в
съответствие с изискванията на ЕС и Общата
селскостопанска
политика
(въвеждане
и
сертифициране по НАССР)
1.4. Устойчиво развитие на
1.4.1. Разработване на дългосрочна общинска
туризма на територията на
стратегия за развитието на туризма
общината и утвърждаването 1.4.2.
Изготвяне
на
рекламни
материали,
му като приоритетен отрасъл презентиращи обектите на туризъм в общината
1.4.3.Подобряване
на
туристическата
инфраструктура при пещера „Орлова чука” (кът за
отдих)
1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека
1.4.5. Разширяване легловата база на туризма в
общината
1.4.6.Разработване на съвместни проекти по
въпросите на туризма с други общини в България.
1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в
общината
1.5. Развитие на търговията
1.5.1. Създаване на нови обекти за търговия, отдих и
и услугите
развлечения на жителите на общината и нейните
гости
1.6. Стабилизиране на
1.6.1.Включване в регионални и национални
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програми за трудова заетост
1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на
професионалната
квалификация
и
за
преквалификация
1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на
грамотността
1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на
техническа помощ на трайно безработни лица за
намиране на работа
1.6.5.Увеличаване броя на заетите в икономиката
на общината
Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор
за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места
на общината
Целите и конкретните мерки по втори основен приоритет са следните:
заетостта и подобряване на
качеството на работната
сила

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
2.1.2. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - Ул. ”Мусала”-Две могили
2.1.3. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили
2.1.4. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа.- Ул. „Русалка”- Две могили
2.1.5.Ремонт на
общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа – Ул ”Филип Тотю”, с. Бъзовец
2.1.6. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа – ул ”Вихрен” с. Баниска
2.1.7. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа – ул ”Изгрев” с.Баниска
2.1.8. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - Ул. „Баниски лом” с. Баниска
2.1.9. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Васил Коларов” с. Острица
2.1.10. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Коста Момчилов” с. Острица
2.1.11. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран Върбовка
2.1.12. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с ул.
„Панайот Волов” с. Кацелово
2.1.13. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Васил Левски” с. Кацелово
2.1.14. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов
2.1.15. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов
2.1.16. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул.„Г.С.Раковски” с. Батишница
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2.1.17. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино
2.1.18. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен
2.1.19. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска
2.1.20. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец
2.1.21. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Кирил и Методий” с.
Батишница
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
2.1.23. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Петко Войвода” с. Могилино
2.1.24. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино
2.1.25. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран
Върбовка
2.1.26. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Бор” с. Помен
2.1.27. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица
2.1.28. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино
2.1.29.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен
2.1.30.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с.Помен
2.1.31.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. „Явор” с. Помен
2.1.32. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна
мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран
Върбовка
2.1.33. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул.
“Широки брод” заедно, с. Широково
2.1.34.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. “Пролет” с. Баниска
2.1.35. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. “Безименна” с. Помен
2.1.36. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа - ул. “Рила” с. Помен
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
2.1.38. Рехабилитация ул. “Нова махала” с.Пепелина
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2.2. Развитие на
водоснабдителната и
канализационната
инфраструктура на
общината

2.1.39. Ремонт и реконструкция на площадно
пространство в с. Каран Върбовка
2.1.40. Ремонт и реконструкция на площадно
пространство в с. Острица
2.1.41. Ремонт и реконструкция на площадно
пространство в с. Чилнов
2.1.42. Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа Широково, Чилнов разклона Баниска
2.1.43. Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона –
Бъзовец Баниска, посока Батишница
2.1.44. Ремонт и реконструкция на градски площад Две
могили
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
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
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
2.1.48. (Доп. – Решение № 136 по Протокол № 8/09.03
2016 г.) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и
улична пътна мрежа – ул. „Димитър Благоев” с. Чилнов
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
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
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.
2.2.1. Ремонт на водопровод по път RSE 1082 – ул.
„Георги Димитров” село Чилнов
2.2.2. Ремонт на водопровод по път RSE 1005 – ул.
„Георги Димитров” село Бъзовец
2.2.3. Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на
територията на град Две могили
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2.2.4. Изграждане на канализационна мрежа на
територията на град Две могили
2.2.5. Изграждане на пречиствателна станция на
територията на град Две могили
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.
2.2.7. (Доп. – Решение № 77 по Протокол № 6/29.01.
2016 г.) Ремонт на водопровод по път TGV – ул.
„Възраждане” с. Могилино.
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.
2.2.9. (Доп. – Решение № 492 по Протокол № 24/24.03.
2017 г.) Изграждане на водопроводи в стопански двор
„Запад” в гр. Две могили.
Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките
ресурси и подобряване на жизнената среда
Целите и конкретните мерки по втори основен приоритет са следните:
Цел
3.1. (Доп. – Решение №
252 по протокол №
12/24.06. 2016 г.)
Подобряване на
образователната и
социалната
инфраструктура на
общината

Мярка
3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен
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
3.1.3. Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом
- с. Батишница
3.1.4.Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец,
спортна площадка за мини хандбал и баскетбол
3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително
и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност
3.1.6. Ремонт на основно училище – с. Баниска и прилагане
на мерки за енергийна ефективност на сградата
3.1.7. Ремонт и реконструкция на ЦДГ- гр. Две могили,
включително и чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност
3.1.8. Модернизиране на материалната база на общинското
здравеопазване
3.1.9. Ремонт на Ритуална зала - Гробищен парк град Две
могили
3.1.10. Водоснабдяване на гробищните паркове в
населените места на общината
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 енергоспестяващи мерки в
ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили”
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
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3.2. Подобряване на
културната
инфраструктура на
общината

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
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
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
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
3.1.17. (Доп. – Решение № 170 по Протокол № 9/25.03.
2016 г.) Изграждане на парково пространство в имот I в кв.
22 в с. Кацелово
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
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 могили
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
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.
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
3.1.23. (Доп. – Решение № 491 по Протокол № 24/24.03.
2017 г.) Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и
Методий” гр. Две могили.
3.2.1.Вътрешен ремонт и подобряване качеството на
културните услуги в читалище „Св.Св. Кирил и Методий”
град Две могили
3.2.2. Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” –
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с. Бъзовец
3.2.3.Ремонт и реконструкция на читалищата в общината
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
3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма
“Света Троица” - град Две могили и извършване на
частични ремонтни дейности по храма
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
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
3.2.8. (Доп. – Решение № 78 по Протокол № 6/29.01.2016
г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
„Отец Паисий – 1912 с. Острица
3.2.9. (Доп. – Решение № 78 по Протокол № 6/29.01.2016
г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
„Зора – 1930” с. Помен
3.2.10. (Доп. – Решение № 80 по Протокол № 6/29.01.
2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
Пробуда – 1927” с. Батишница
3.2.11. (Доп. – Решение № 80 по Протокол № 6/29.01.
2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
„Светлина – 1927” с. Чилнов
3.2.12. (Доп. – Решение № 81 по Протокол № 6/29.01.
2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
„Селско събуждане – 1899” с.Могилино
3.2.13. (Доп. – Решение № 139 по Протокол № 9/25.03.
2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ
„Развитие – 1908” с.Каран Върбовка
3.2.14. (Доп. – Решение № 185 по Протокол № 10/22.04.
2016 г.) Ремонт и реконструкция на църква „Света Троица”
– град Две могили
3.2.15. (Доп. – Решение № 205 по Протокол № 10/22.04.
2016 г.) Ремонт и реконструкция на манастир „Света
Марина” – село Каран Върбовка
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
3.2.17. (Доп. – Решение № 224 по Протокол № 11/27.05.
2016 г.) Ремонт и реконструкция на църква „Свети Иван
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3.3. Подобряване на
спортната база в
общината

3.4. Подобряване на
социалните дейности в
общината
3.5. Решаване на
проблема с ТБО

3.6. Постигане на
енергийна ефективност
и намаляване
замърсяването на
атмосферния въздух
3.7. Запазване на
благоприятните
тенденции в
екологичната
обстановка на
общината

Рилски”в ПИ 177, кв. 21 по плана на село Острица, община
Две могили, област Русе
3.2.18. (Доп. – Решение № 242 по Протокол № 11/27.05.
2016 г.) Оборудване и обзавеждане на НЧ „Светлина 1927”
– село Чилнов
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”.
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
3.3.2. Изграждане на нови спортни терени
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
3.3.3. Разработване на общинска стратегия за развитието
на спорта
3.4.1.Предоставяне на услуга „Социален асистент” и
„Домашен помощник”
3.5.1.Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци.
3.5.2. Изграждане на площадки с компостиращи функции
3.5.3. Изграждане на регионално сметище за ТБО в
партньорство със съседните общини: Бяла, Борово,
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака
3.6.1.Енергийна
реконструкция
на
сградата
на
Поликлиника Две могили
3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени и
жилищни сгради в общината
3.6.3.Саниране на общинска административна сграда
(БКС)
3.7.1. Създаване на система за контрол за прилаганите
пестициди и химикали в аграрния сектор;
3.7.2. Разработване на планове за управление на защитени
територии, защитени видове и защитени зони
3.7.3. Въвеждане на система за ефективно управление на
отпадъците, чрез разделното им събиране и обработка
3.7.4. Поддържане и разширяване площта на обществените
паркове и градини в населените места
3.7.5.Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията
и подобряване състоянието на околната среда
3.7.6. Изграждане на зелени пояси около детските,
учебните, лечебните и социални заведения и спортните
комплекси.
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3.8. Осигуряване на
градоустройствена
основа за разширение
на техническата и
социалната
инфраструктура на
общината

3.7.7. Изграждане на общинска система за мониторинг
върху елементите на околната среда
3.8.1. Разработване и осъвременяване на териториалноустройствените, градоустройствени и геодезически
планове на населените места, като предпоставка за
баланисирано и устойчиво развитие на общината
3.8.2. Изготвяне на кадастрални карти по населените места
на общината

Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна
администрация в община Две могили
Целите и конкретните мерки по четвърти основен приоритет са следните:
Цел
4.1. Повишаване
административния
капацитет

Мярка
на 4.1.1.Разработване на програми за обучение на
общинските служители, които изпреварващо да посрещат
нуждите от обучение на персонала.
4.1.2. Провеждане на обучения за усвояване на средства
от Европейските фондове
4.1.4. Провеждане на обучения за превенция и борба с
противообществените прояви
4.1.5. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг
върху изпълнението на Общинския план за развитие
4.1.6. Изграждане на партньорства с организации на
гражданите и на бизнеса
4.1.7.Разработване и въвеждане на ясни критерии за
разпределяне на финансовите средства и на система за
перманентен контрол по тяхното изразходване
4.2. Повишаване качес4.2.1. Въвеждане на информационни технологии за
твото на административ- изграждане на интегрирана система за управление в
ното обслужване на
общината
гражданите и бизнеса, в 4.2.2. Цялостна реализация на проекта за електронно
съответствие с добрите
правителство
управленски практики и 4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите в работата на
стандарти на ЕС
общинската администрация
4.3.Развитие на публич- 4.3.1. Създаване на нови публично-частни партньорства в
но-частните партобластта на публичните услуги и туризма
ньорства
4.4. Участие на
4.4.1. Организиране на местни културни празници и
общината в местните
инициативи, свързани с местните обичаи и традиции
културни събития
4.4.2.Участие на общината в съвместни културни
мероприятия с партньорски организации
4.5.Подпомагане на ме4.5.1. Увеличаване броя на спечелените проекти и дела на
стната икономика, разпривлечените средства от ЕС за развитието на общината,
витието на човешките
за съхраняване и развитие на културно-историческото
ресурси и подобряване
наследство, традициите и занаятите
качеството на живот
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чрез увеличаване на привлечените средства от
ЕС
4.6. Осъществяване на
сътрудничество с други
общини в страната и в
чужбина

4.6.1. Сключване на договори за партньорство с други
общини в страната
4.6.2. Посещения и проучване на място на опита на други
администрации в страната и в чужбина
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.

III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за
реализиране на Плана за развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
общия обем на планираните средства за реализация на мерките, целите и
приоритетите, предвидени в ОПР през периода до2020 г.;
източниците на финансиране;
относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране
в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
Ориентировъчният размер на необходимите финансови ресурси е разпределен
по отделните приоритети, цели и мерки на ОПР.
Източниците за финансиране на мерките, предвидени за реализация на целите
и приоритетите на Плана, се отнасят към различни групи:
- местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни
публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
- външни публични източници: централния (републиканския) бюджет,
Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на
земеделието/развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки,
фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции,
средства на неправителствени организации в обществена полза и др. публични
финансови източници;
- частни финансови източници: средства от частни банки, фондове,
инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в
частна полза, и т.н.
Оценката на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на
Плана за развитие на община Две могили и на отделните мерки и приоритети в него
е експертна и прогнозна. Следва да се има предвид, че общата сума на поетите
финансови ангажименти (задължения), включително по отделните приоритети, е
индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и
степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства
чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани
промени в предвидените мерки.
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Индикативната финансова таблица за реализиране на Плана за развитие на
община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е следната:(вж. Таблица III – 1)
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Табл. III – 1. Индикативна финансова таблица на Плана за развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г.
Период
2014-2020
Приоритет
цел, мярка
(1)

Местно публично
Външно публично финансиране
Частно
Заеми
ОБЩО
финансиране
финансиране
Общин- Местни
Общ Раз
Общ
Общ Центра- Общ Фондове Общ Други Общ Фонски
публични дял лен
дял
на ЕС
дял източ- дял дове,
дял мер
дял
бюджет фондове (%)
(%)
(%) ници (%) фирми (%)
бюджет
(%)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
(11)
(12) (13) (14)
(15)

Приоритет I: 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
2 000 лв
Мярка
1.1.1.
Инвентаризация
на
общинската собственост, идентифици
ране на подходящи сгради и терени за
предоставяне за стопанска дейност и
създаване на база данни за тях с
възможности за продаване, отстъпване на
право на строеж, даване под наем или
концесия, както и предоставяне за
безвъзмездно ползване
Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции
за адаптиране на съществуващите
производства
към
Европейските
стандарти и изисквания
Мярка 1.1.3. Изготвяне и разпростране- 4 000 лв
ние на информационни материали,
ориентирани
към
потенциални
инвеститори и поддържане на актуален
Интернет-сайт, промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Мярка 1.1.4. Разработване на общинска
2 500 лв
програма за насърчаване развитието на
малките и средните предприятия в
общината
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи
и разкриване на нови производства

100

2 000 лв

300 000 лв

100

300 000 лв

100

4 000 лв

100

2 500 лв
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Мярка 1.2.1. Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз
територията на общината
Мярка
1.2.3.
Изграждане
на
възобновяеми
източници
на
електрическа енергия в района на гр.
Две могили, с. Острица, с. Кацелово и
с. Могилино
Цел 1.3. Реинженеринг на селското
стопанство като водещ отрасъл в
общинската икономика
Подцел 1.3.1. Възстановяване на
загубили позиции направления на
селското стопанство
Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на пасища,
мери и ливади от общинския поземлен
фонд за насърчаване създаването на
специализирани
ферми
за
говедовъдство,
биволовъдство
и
овцевъдство
Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите
за
оранжерийно
и
полско
зеленчукопроизводство
Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите на
трайните насаждения
Мярка 1.3.1.4.Възстановяване на
поливното земеделие от речни и
подпочвени източници
Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени
за постоянни и временни пчелини на
пчеларите
Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на
отглежданите животни по видове, на
глава от населението в общината
Мярка
1.3.1.7.Увеличаване
на
площите на зърнените култури с по-

310 000 лв

19.9

19.9

на

1 250 000 лв 80.1

1 560 000 лв

1 млн лв

1 млн лв

100
10 млн.
лв

1 000 лв

1 500 лв

100

100

10 млн.
лв

1 000 лв

950 000 лв

100

950 000 лв

2 100 000
лв
2 300 000
лв

100

2 100 000
лв
2 300 000
лв

100

100

1 500 лв
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3 100 000
лв

100

3 100 000
лв

4 600 000
лв

100

4 600 000
лв
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високи от средните за областта
добиви, в резултат на прилагане на
модерни земеделски практики
Подцел 1.3.2.Развитие на биологично
земеделие
Мярка 1.3.2.1. Провеждане на
обучения за стимулиране на
биологичното земеделие
Мярка 1.3.2.2. Разширяване на
площите, предназначени за развитие
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
Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на
заетите в рибовъдството
Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна
инфраструктура,
осигурявяща
реализацията на селскостопанска
продукция
Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на
перманентна
информация
на
пчеларите
за
развитие
на
пчеларството и за реализация на
продукцията
Мярка 1.3.4.2. Изграждане на
общински пазар за реализация на
земеделска продукция
Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно
с Русенски университет „Ангел
Кънчев” на консултантски център за
модерно земеделие и животновъдство
Подцел 1.3.5.Привеждане на животновъдството към изискванията на
Общата селскостопанска политика

10 000 лв

10
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102 000 лв

100

102 000 лв

160 000 лв

100

160 000 лв

340 000 лв

100

340 000 лв

360 000 лв

97,8

4 600 лв

100

4 600 лв

90 000 лв

90

100 000 лв

350 000 лв

100

350 000 лв

8 000

2,2

368 000 лв
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на ЕС и условията за реализация на
пазарите на Общността
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К.А.Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция
на пазарите на Общността
Мярка 1.3.5.2.. Привеждане на условията за отглеждане на животни в кравефермите на общината в съответствие с
изискванията на ЕС и Общата
селскостопанска политика (въвеждане
и сертифициране по НАССР)
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
на
туристическа еко-пътека
Мярка 1.4.5. Разширяване легловата
база на туризма в общината
Мярка 1.4.6.Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма
с други общини в България.
Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми

.

3 000 лв

164 000 лв

100

164 000 лв

1 680 000
лв

100

1 680 000
лв

3 200 лв

100

3 200 лв

56 000 лв

100

56 000 лв

100 000 лв

100

100 000 лв

380 000 лв

100

380 000 лв

380 000 лв

100

380 000 лв

100

3 000 лв

1 050 000 лв 100
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на туризъм в общината
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
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта
и подобряване на качеството на
работната сила
Мярка 1.6.1.Включване в регионални
и национални програми за трудова
заетост
Мярка 1.6.2. Организиране на
курсове
за
повишаване
на
професионалната квалификация и за
преквалификация
Мярка 1.6.3. Организиране на
курсове
за
повишаване
на
грамотността
Мярка
1.6.4.
Провеждане
на
обучения и оказване на техническа
помощ на трайно безработни лица за
намиране на работа
Мярка 1.6.5.Увеличаване броя на
заетите в икономиката на общината

650 000 лв 100

36 000 лв

20

144 000 лв

80

650 000 лв

180 000 лв
160 000 лв

100

160 000 лв

80 000 лв

100

80 000 лв

150 000 лв

100

150 000 лв

180 000 лв

100

180 000 лв

Приоритет II: 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
Мярка 2.1.2. Ремонт на общинска

73

92 750 лв

100

92 750 лв

92 750 лв

100

92 750 лв
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пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул. ”Мусала”-Две могили
Мярка 2.1.3. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили
Мярка 2.1.4. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа.- Ул. „Русалка”- 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
Мярка 2.1.7. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа – ул ”Изгрев” с.Баниска
Мярка 2.1.8. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул. „Баниски лом” с. Баниска
Мярка 2.1.9. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Васил Коларов” с.
Острица
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 2.1.13. Ремонт на общинска
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52 250 лв

100

52 250 лв

110 750 лв

100

110 750 лв

230 000 лв

100

230 000 лв

151 000 лв

100

151 000 лв

91 000 лв

100

91 000 лв

287 000 лв

100

287 000 лв

143 650 лв

100

143 650 лв

78 557 лв

100

78 557 лв

56 268 лв

100

56 268 лв

106 530 лв

100

106 530 лв

195 424 лв

100

195 424 лв
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пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Васил Левски” с.
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
Мярка 2.1.16. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа
ул.„Г.С.Раковски”
с.
Батишница
Мярка 2.1.17. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино
Мярка 2.1.18. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен
Мярка 2.1.19. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска
Мярка 2.1.20. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец
Мярка 2.1.21. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Кирил и Методий” с.
Батишница
Мярка 2.1.22. (Изм. – Решение № 136
по протокол № 8/09.032016 г.)
Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Плиска” с. Чилнов
Мярка 2.1.23. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Петко Войвода” с.
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121 903 лв

100

121 903 лв

48 202 лв

100

48 202 лв

122 238 лв

100

122 238 лв

50 770 лв

100

50 770 лв

73 428 лв

100

73 428 лв

68 553 лв

100

68 553 лв

384 416 лв

100

384 416 лв

272 272 лв

100

272 272 лв

78 283 лв

100

78 283 лв

60 395 лв

100

60 395 лв
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Могилино
Мярка 2.1.24. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино
Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран
Върбовка
Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Бор” с. Помен
Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица
Мярка 2.1.28. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино
Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен
Мярка 2.1.30.Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Иван Вазов” с.Помен
Мярка 2.1.31.Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Явор” с. Помен
Мярка 2.1.32. 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

76

65 026 лв

100

65 026 лв

70 372 лв

100

70 372 лв

79 798 лв

100

79 798 лв

72 203 лв

100

72 203 лв

60 395 лв

100

60 395 лв

47 768 лв

100

47 768 лв

67 289 лв

100

67 289 лв

12 030 лв

100

12 030 лв

173 243 лв

100

173 243 лв

235 241 лв

100

235 241 лв

46 397 лв

100

46 397 лв
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Мярка 2.1.35. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Безименна” с. Помен
Мярка 2.1.36. Ремонт на общинска
пътна инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. “Рила” с. Помен
Мярка 2.1.37. (Изм. – Решение № 136
по протокол № 8/09.032016 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
Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то
класната пътна мрежа - Широково,
Чилнов разклона Баниска
Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна
пътна мрежа Разклона – Бъзовец
Баниска, посока Батишница
Мярка
2.1.44.
Ремонт
и
реконструкция на градски площад Две
могили
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

34 000 лв

70.8

14 000 лв

24 343 лв

100

24 343 лв

49 533 лв

100

49 533 лв

101 022 лв

100

101 022 лв

29.2

48 000 лв
66 000 лв

100

66 000 лв

180 000 лв

100

180 000 лв

66 000 лв

100

66 000 лв

2 048 000 лво100
общо с мяр
ка 2.1.43.
2 048 000 лво100
общо с мяр
ка 2.1.42.
40 000 лв

100

77

2 048 000 лво
общо с мяр
ка 2.1.43
2 048 000 лво
общо с мяр
ка 2.1.42.
40 000 лв
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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
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
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
Мярка 2.1.52. (Доп. – Решение № 300
по Протокол № 14/29.07.2016 г.)
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Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул. „Юрий Гагарин” гр. Две
могили
Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната
и
канализационната
инфраструктура на общината
Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по
път RSE 1082 – ул. „Георги Димитров” село Чилнов
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по
път RSE 1005 – ул. „Георги Димитров” село Бъзовец
Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата
водопроводна
мрежа
на
територията на град Две могили
Мярка 2.2.4. Изграждане на канализационна мрежа на територията на
град Две могили
Мярка 2.2.5. Изграждане на пречиствателна станция на територията на
град Две могили
(Доп. – Решение № 77 по Протокол
№ 6/29.01.2016 г.) Мярка 2.2.6. Ремонт
на водопровод по път RSE 1082 - ул.
„Баниски Лом” и път TGV 1137 - ул.
„Ропотамо” с. Баниска
(Доп. – Решение № 77 по Протокол
№ 6/29.01.2016 г) Мярка 2.2.7. Ремонт
на водопровод по път TGV 1137 – ул.
„Възраждане” с. Могилино.

150 000 лв. 100

150 000 лв..

523 000 лв. 100

523 000 лв.

25 000 000

100

евро(заедно с
2.2.4 и 2.2.5)

25 000 000

евро(заедно с
2.2.4 и 2.2.5)

100

евро(заедно с
2.2.3 и 2.2.5)

25 000 000

100

Приоритет III: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
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25 000 000
евро(заедно с
2.2.3 и 2.2.5)

евро(заедно с
2.2.4 и 2.2.3)

Цел 3.1. (Доп. – Решение № 252 по
Протокол № 12/24.06.2016 г.)
Подобряване на социалната
и
образователната инфраструктура на
общината

25 000 000

25 000 000
евро(заедно с
2.2.4 и 2.2.3)
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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
Мярка 3.1.4.Изграждане на парк с
детска площадка в с. Бъзовец, спортна
площадка за мини ханбал и баскетбол
Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в
гр. Две могили, включително и чрез
прилагане на мерки за енергийна
ефективност
Мярка 3.1.6. Ремонт на основно
училище – с. Баниска и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на
сградата
Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция
на ЦДГ- гр. Две могили, включително
и чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност
Мярка
3.1.8.Модернизиране
на
материалната база на общинското
здравеопазване
Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала
- Гробищен парк град Две могили
Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на
гробищните паркове в населените
места на общината
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

68 000 лв

100

68 000 лв

33 000 лв

100

33 000 лв

75 000 лв

100

75 000 лв

128 000 лв

100

128 000 лв

30 000 лв

15

170 000 лв

85

200 000 лв

39 000 лв

15

221 000 лв

85

260 000 лв.

15 000 лв

10

135 000 лв

90

150 000 лв

500 000 лв

100

500 000 лв

390 000 лв

100

390 000 лв

200 000 лв

100

200 000 лв

80

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

енергоспестяващи мерки в ЦДГ
„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 № 9/25.03.2016 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
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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
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. 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
обзаавеждане
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
Цел 3.2. Подобряване на културната
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инфраструктура на общината
Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и
подобряване
качеството
на
културните услуги в читалище „Св.Св.
Кирил и Методий” град Две могили
Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция
на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец
Мярка 3.2.3.Ремонт и реконструция на
читалищата в общината
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
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 –

120 000 лв

240 000 лв

100

240 000 лв

240 000 лв

100

240 000 лв

100
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120 000 лв
700 000 лв

100

700 000 лв

400 000 лв

100

400 000 лв
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1902” с. Кацелово
Мярка 3.2.8. (Доп. – Решение № 78 по
Протокол
№
6/29.01.2016
г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Отец Паисий1912” 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.
Помен
Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80
по Протокол № 6/29.01.2016 г.)
Реконструкция,
модернизация
и
обновяване на НЧ „Пробуда - 1927” с.
Батишница
Мярка 3.2.11. (Доп. – Решение № 80
по Протокол № 6/29.01.2016 г.)
Мярка
3.2.11.
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,
Мярка
3.2.12.
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
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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
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”.
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

67 500 лв

15

85

382 500 лв

85

450 000 лв

300 000 лв

100

300 000 лв
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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,
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
Цел 3.4. Подобряване на социалните
дейности в общината
Мярка 3.4.1.Предоставяне на услуга
„Социален асистент” и „Домашен
помощник”
Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО
Мярка
3.5.1.Рекултивация
на
съществуващото депо за отпадъци.
Мярка 3.5.2.Изграждане на площадки
с компостиращи функции
Мярка
3.5.3.
Изграждане
на
регионално сметище за ТБО в
партньорство със съседните общини:
Бяла,
Борово,
Ценово,
Полски
Тръмбеш и Опака
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух
Мярка 3.6.1.Енергийна реконструкция
на сградата на Поликлиника Две
могили
Мярка 3.6.2. Нарастване дела на
санираните обществени и жилищни
сгради в общината
Мярка 3.6.3. Саниране на общинска

2 000 лв

100

2 000 лв

1800 000 лв 1000

1800 000 лв

375 000 лв

100

375 000 лв

240 000 лв

100

240 000 лв

10 000 000
лв

100

10 000 000
лв

1 000 000 лв 100
200 000 лв
110 000 лв

5

3 200 000 лв 80

52.3

100 000 лв
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47.7

1 000 000 лв
600 000 лв 15

4 000 000 лв
210 000 лв
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административна сграда (БКС)
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
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
Цел 3.8. Осигуряване на градостройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината
Мярка 3.8.1. Разработване и осъвреме
няване на териториално-устройствени
те, градоустройствени и геодезически
планове на населените места, като
предпоставка за баланисирано и
устойчиво развитие на общината

500 000 лв

100

87

60 000 лв

100

60 000 лв

40 000 лв

100

40 000 лв

23 000 лв

100

23 000 лв

200 000 лв

100

200 000 лв

260 000 лв

100

260 000 лв

130 000 лв

100

130 000 лв

60 000 лв

100

60 000 лв

500 000 лв
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Мярка
3.8.2. Изготвяне
на
кадастрални карти по населените
места на общината

100 000 лв

20

400 000 лв

80

500 000 лв

Приоритет IV: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили
Цел
4.1.
Повишаване
на
административния капацитет
Мярка 4.1.1.Разработване на програми
за
обучение
на
общинските
служители, които изпреварващо да
посрещат нуждите от обучение на
персонала.
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения
за усвояване на средства от
Европейските фондове
Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения
за
превенция
и
борба
с
противообществените прояви
Мярка 4.1.5. Изграждане на система
за непрекъснат мониторинг върху
изпълнението на Общинския план за
развитие
Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с организации на гражданите
и на бизнеса
Мярка 4.1.7.Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне
на финансовите средства и на система
за перманентен контрол по тяхното
изразходване
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

5 000 лв

100

5 000 лв

140 000 лв

100

140 000 лв

20 000 лв

100

20 000 лв

15 000 лв

100

15 000 лв

2 500 лв

100

2 500 лв

2 000 лв

100

2 000 лв

9 000 лв

30

88

21 000 лв

70

30 000 лв
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общината
Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация
на проекта за електронно правителство
Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите в работата на общинската
администрация
Цел 4.3.Развитие на публичночастните партньорства
Мярка 4.3.1. Създаване на нови ПЧП в
областта на публичните услуги и
туризма
Цел 4.4. Участие на общината в
местните културни събития
Мярка 4.4.1. Организиране на местни
културни празници и инициативи,
свързани с местните обичаи и традиции
Мярка 4.4.2.Участие на общината в
съвместни културни мероприятия с
партньорски организации
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 културно-историческото
наследство, традициите и занаятите
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

90 000 лв

100

90 000 лв
70 000 лв

100

3 000 лв

100

62 000 лв

20

248 000 лв

80

48 000 лв

20

144 000 лв

60

600 000 лв

100

15 000 лв

70 000 лв

3 000 лв

100

310 000 лв

48 000 20

240 000 лв

600 000 лв

15 000 лв
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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.

50 000 лв

10

90

680 000 лв

100

680 000 лв

450 000 лв

90

500 000 лв
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IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за
проследяване на степента на изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно
свързани с цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация на Плана за
развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г. Селектирането на
индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част
на ОПР и съвременните модели за мониторинг на стратегическото планиране.
Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност
на общинското планиране към момента на разработване на ОПР.
Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване
на официалните източници на информация в страната. Оперативността на системата
зависи от точното определяне на началните стойности на отделните индикатори.
Липсата на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи
стойности на определен индикатор обезсмисля неговото включване в системата.
Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за
въздействие, проследяващи степента на изпълнение на целите, и индикатори за
резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките
в рамките на
приоритетните области.
Двата вида индикатори са въведени в съответствие с предписанията на
Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020),
общински планове за развитие (2014-2020), на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството от 2011 година.
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана
информационна база в страната и в Русенска област. Така могат да бъдат посочени
техни начални, междинни и целеви стойности. Индикаторите ще са основно средство
за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, на междинната и
последващата оценка на плана на община Две могили за периода 2014 – 2020 г.
Индикаторите за наблюдение и оценка на Плана за развитие на община Две
могили за периода 2014-2020 г. са представени в Таблица IV -1:
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Таблица IV -1. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие
на община Две могили през периода 2014-2020 г.
Приоритет, цел, мярка

Индикатор

Базов
период
( от 2014
г. за нови мерки; до
2013 г. за продължава
щи )

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017 г.

Целева
стойност
2020 г.

Източник
на
информация

Периоди
ч-ност
на събиране на
инф-та

Изменение

Приоритет I: 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
Бр. общински
Мярка 1.1.1. Инвентаризация на общинската собственост,
идентифициране на подходящи сгради и терени за
имоти,
предоставяне за стопанска дейност и създаване на база
предоставени
за стопанска
данни за тях с възможности за продаване, отстъпване на
право на строеж, даване под наем или концесия, както дейност
и
предоставяне за безвъзмездно ползване
Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции
Лева
за адаптиране на съществуващите производства към
Европейските стандарти и изисквания
Мярка 1.1.3. Изготвяне и разпространение на информациБрой инф.м-ли
онни
материали,
ориентирани
към
потенциални
инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт,
промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Брой
Мярка 1.1.4. Разработване на общинска програма за
насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на
нови производства
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0

2

1

Общинска
администрация

1 год

3

0

100 000

200 000

1 год

200 000

0

10

16

Общинска
администрация,
фирми
Общинска
администра
ция, фирми

1 год

16

0

1

1

1 год

1

Общинска
администра
ция
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Мярка 1.2.1. Изграждане на индустриал на зона в гр. Две
Изградена
могили
индустр. зона
(бр.)
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз на територията на
Бр. произобщината
водители на
биогаз
Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на Бр. фирми,
електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. изградили ВЕИ
Острица, с. Кацелово и с. Могилино
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като
водещ отрасъл в общинската икономика
Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции
направления на селското стопанство
Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на пасища, мери и ливади от дка
общинския поземлен фонд за насърчаване създаването
на
специализирани
ферми
за
говедовъдство,
биволовъдство и овцевъдство
Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и дка
полско зеленчукопроизводство
Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите на трайните %
насаждения
Мярка 1.3.1.4.Възстановяване на поливното земеделие
дка
от речни и подпочвени източници
Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени за постоянни и
дка
временни пчелини на пчеларите
Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на отглежданите
Едри преживни
животни по видове, на глава от населението в
Дребни преж.
общината
Еднокопитни
Свине
Пчелни сем-ва
Птици
Зайци
Мярка 1.3.1.7.Увеличаване на площите на зърнените
%
култури с по-високи от средните за областта добиви, в
резултат на прилагане на модерни земеделски практики
Подцел 1.3.2.Развитие на биологично земеделие
Мярка 1.3.2.1. Провеждане на обучения за стимулиране
брой

0

0

1

Общ. адм.,
бизнес

2 год

1

0

2

4

2 год

4

1

2

3

Фирми на
терит. на
общината
Фирми на
терит. на
общината

2 год

3

3 000

6 000

9 000

Общинска
адм.

1 год

6 000

1

3

6

2 год

5

100

120

150

2 год

50

1 000

2 000

2 год

2 000

40

50

60

1 год

20

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

110
102
100
105
115
110
100
110

120
105
100
115
130
120
100
120

Общ. адм.,
бизнес
Общ. адм.,
бизнес
Общ. адм.,
бизнес
Общ. адм.,
бизнес
Общ. адм.,
бизнес

1 год

5

10

0

0
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Общ. адм.,
бизнес

1 год

20
5
0
15
30
20
0
20

Общ. адм.,

1 год

10
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на биологичното земеделие
Мярка 1.3.2.2. Разширяване на площите, предназначени
за развитие 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
Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на заетите в
рибовъдството
Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура,
осигурявяща
реализацията
на
селскостопанска
продукция
Мярка
1.3.4.1.
Осигуряване
на
перманентна
информация на пчеларите за развитие на пчеларството
и за реализация на продукцията
Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за
реализация на земеделска продукция
Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с
Русенски
университет „Ангел Кънчев” на консултантски център
за модерно земеделие и животновъдство
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 обуче-ния, съвместно с
Професионална гимназия „К.А.Тимирязев” – гр. Две
могили,
на фермерите относно европейските
изисквания и стандарти в животновъдството и условията
за реализация на животновъдната продукция на пазарите
на Общността
Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на
животни в кравефермите на общината в съответствие с
изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика
(въвеждане и сертифициране по НАССР)
Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на
територията на общината и утвърждаването му

%

0

104

110

професионални
сдруж.
Общ. адм.,
бизнес

2 год

10

2 год

2

Бр.

1

2

3

%

100

110

120

Общ. адм.,
бизнес

3 год

20

0

1

1

6 мес

1

0

0

1

2 год

1

0

0

1

Професионални
сдруже-ния
Общинска
адм.
Общинска
адм.

3 год

1

Брой обучения

0

6

14

Общ. адм.,
професионални
сдруж.

1 год

14

Брой въведени
ISO-стандарти

0

7

15

Общ. адм.,
бизнес

1 год

15

Средномесечен
бр. информ.
материали
изграден пазар
(бр.)
изграден
център
(бр.)
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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 на туристическа еко-пътека

Разработена
дългосрочна
стратегия (бр.)
Средногодишен брой
рекламни
материали
Бр. нови обекти на турист.
ифраструктура
Изградена
пътека (бр.)

Мярка 1.4.5. Разширяване легловата база на туризма в
общината
Мярка 1.4.6.Разработване на съвместни проекти по
въпросите на туризма с други общини в България

%-но
увеличение
Брой

Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в
общината

Брой

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
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

0

1

1

Общинска
администр.

1 год

1

0

2

3

1 год

3

0

1

2

Общинска
адм.,
турист.
д-во
Общ. адм.,
турист.
д-во
Общ. адм.,
турист.
д-во
Общинска
адм., бизнес
Общ. адм.,
турист.
д-во
Общ. адм.,
турист.
д-во

1 год

2

1 год

1

1 год

40

2 год

3

1 год

2

0
100

1
120

140

0

1

3

0

1

2

%

100

120

130

Общинска
админист.
бизнес

1 год

30

%

100

120

130

Общинска
администр
Общинска
администр

1 год

30

1 год

11

Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

10

1 год

10

Брой курсове

0

7

11

Брой курсове

0

5

10

Брой обучения

0

6

10
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намиране на работа
Мярка 1.6.5.Увеличаване
икономиката на общината

броя

на

заетите

в

%-но
увеличение

100

115

120

Общинска
администрб
изнес

1 год

20

Приоритет II: 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
Мярка 2.1.2. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. ”Мусала”Две могили
Мярка 2.1.3. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Родопи”Две могили
Мярка 2.1.4. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа.- Ул. „Русалка”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
Мярка 2.1.7. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Изгрев”
с.Баниска
Мярка 2.1.8. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Баниски
лом” с. Баниска
Мярка 2.1.9. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил
Коларов” с. Острица
Мярка 2.1.10. Ремонт на
общинска пътна

Км

0

0,371

Общинска
администр.

2 год

0,371

Км

0

0,318

Общинска
администр.

2 год

0,318

Км

0

0,215

Общинска
администр.

2 год

0,215

Км

0

0,420

Общинска
администр.

2 год

0,420

Км

0

0,720

2 год

0,720

Км

0

0,222

Общинска
администр
Общинска
администр

2 год

0,222

Км

0

473

Общинска
администр

2 год

473

Км

0

0,814

Общинска
администр.

2 год

0,814

Км

0

0,430

Общинска
администр.

2 год

0,430

Км

0

0,242

Общинска

2 год

0,242
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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 2.1.13. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил
Левски” с. 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
Мярка 2.1.16. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа ул.„Г.С.Раковски” с. Батишница
Мярка 2.1.17. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с.
Могилино
Мярка 2.1.18. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Христо
Ботев” с. Помен
Мярка 2.1.19. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Ангел
Кънчев” с. Баниска
Мярка 2.1.20. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил
Друмев” с. Бъзовец
Мярка 2.1.21. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Кирил и
Методий” с. Батишница
Мярка 2.1.22. (Изм. – Решение № 136 по протокол №
8/09.03 2016 г.) Ремонт на
общинска пътна

администр.
Км

0

0,211

Общинска
администр.

2 год

0,211

Км

0

0,281

Общинска
администр.

2 год

0,281

Км

0

0,516

Общинска
администр.

2 год

0,516

Км

0

0,349

Общинска
администр.

2 год

0,349

Км

0

0,138

Общинска
администр.

2 год

0,138

Км

0

0,808

Общинска
администр.

2 год

0,808

Км

0

0,230

Общинска
администр.

2 год

0,230

Км

0

0,192

Общинска
администр.

2 год

0,192

Км

0

0,200

Общинска
администр.

2 год

0,200

Км

0

1,133

Общинска
администр.

2 год

1,133

Км

0

0,380

Общинска
администр.

2 год

0,380

Км

0

0,224

Общинска
администр.

2 год

0,224
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инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Плиска” с.
Чилнов
Мярка 2.1.23. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Петко
Войвода” с. Могилино
Мярка 2.1.24. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Малчика”
с. Могилино
Мярка 2.1.25. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела
Пискова” с. Каран Върбовка
Мярка 2.1.26. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Бор” с.
Помен
Мярка 2.1.27. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван
Вазов” с. Острица
Мярка 2.1.28. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Беласица”
с. Могилино
Мярка
2.1.29.Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Еделвайс”
с. Помен
Мярка
2.1.30.Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван
Вазов” с.Помен
Мярка
2.1.31.Ремонт
на
общинска
пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Явор” с.
Помен
Мярка 2.1.32. 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.

Км

0

0,200

Общинска
администр.

2 год

0,200

Км

0

0,190

Общинска
администр.

2 год

0,190

Км

0

0,316

Общинска
администр.

2 год

0,316

Км

0

0,284

Общинска
администр.

2 год

0,284

Км

0

0,222

Общинска
администр.

2 год

0,222

Км

0

0,370

Общинска
администр.

2 год

0,370

Км

0

0,134

Общинска
администр.

2 год

0,134

Км

0

0,199

Общинска
администр.

2 год

0,199

Км

0

0,035

Общинска
администр.

2 год

0,035

Км

0

0,648

Общинска
администр.

2 год

0,648

Км

0

0,680

Общинска
администр.

2 год

0,680

Км

0

0,139

Общинска
администр.

2 год

0,139
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Баниска
Мярка 2.1.35. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна
мрежа - ул.
“Безименна” с. Помен
Мярка 2.1.36. Ремонт на
общинска пътна
инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Рила” с.
Помен
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
Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа Широково, Чилнов разклона Баниска
Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа
Разклона – Бъзовец Баниска, посока Батишница
Мярка 2.1.44. Ремонт и реконструкция на градски
площад Две могили
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
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 –

Км

0

0,062

Общинска
администр.

2 год

0,062

Км

0

0,149

Общинска
администр.

2 год

0,149

Км

0

0,267

Общинска
администр.

2 год

0,267

Км

0

2 год

1,0

Кв.м

0

650

2 год

650

Кв.м

0

2 100

2 год

2 100

Кв.м

0

890

2 год

890

Км

0

4,680

2 год

4,680

Км

0

4,300

2 год

4,300

Бр.

0

1

Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.

2 год

1

99

1,0
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границата община Две могили – община Борово
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
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
Цел
2.2. Развитие на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура на общината
Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по път RSE 1082 –
ул. „Георги Димитров” село Чилнов
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по път RSE 1005 –
ул. „Георги Димитров” село Бъзовец
Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата водопроводна
мрежа на територията на град Две могили
Мярка 2.2.4. Изграждане на канализационна мрежа на
територията на град Две могили
Мярка 2.2.5. Изграждане на пречиствателна станция на
територията на град Две могили
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.
„Възраждане” с. Могилино

Отремонтиран
водопр.(бр)
Отремонтиран
водопр.(бр)
Км

0

1

0

1

0

45

Км

0

45

Изградена
станция (бр)

0

1

Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.

Приоритет III: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
100

2 год

1

2 год

1

2 год

45

2 год

45

2 год

1
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Цел 3.1. (Доп. – Решение № 252 по протокол №
12/24.06.2016 г.) 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
Мярка 3.1.4.Изграждане на парк с детска площадка в с.
Бъзовец, спортна площадка за мини ханбал и баскетбол
Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две могили,
включително и чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност
Мярка 3.1.6. Ремонт на основно училище – с. Баниска и
прилагане на мерки за енергийна ефективност на
сградата
Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция на ЦДГ- гр. Две
могили, включително и чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност
Мярка 3.1.8. Модернизиране на материалната база на
общинското здравеопазване
Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала - Гробищен парк
град Две могили
Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на гробищните паркове в
населените места на общината
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 енергоспестяващи мерки
в ЦДГ „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

Изградена
площадка (бр)
Ремонтиран и
реконструктиран парк (бр)
Ремонтиран и
реконструктиран парк (бр)
Изграден парк
(бр)
Ремонтирана
детска ясла
(бр)
Ремонтирано
училище (бр)

0

1

Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

1

0

1

1 год

1

0

1

Общинска
администр.

1 год

1

0

1

1 год

1

0

1

Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

1

0

1

Общинска
администр.

1 год

1

Ремонтирана и
реконструктирана ЦДГ (бр)
Закуп.ново
оборудване
(хил.лв.)
Ремонтирана
зала (бр)
Бр.

0

1

Общинска
администр.

1 год

1

300 000
лв.

Общинска
администр.,
поликл.
Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

300
000 лв.

1 год

1

1 год

16

0

101

200 000 лв

0

1

0

16

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

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 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.
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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 обзаавеждане 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
Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура
на общината
Мярка
3.2.1.Вътрешен
ремонт
и
подобряване
качеството на културните услуги в читалище „Св.Св.
Кирил и Методий” град Две могили

Лева

0

240 000 лв

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

Лева

0

240 000 лв

Мярка 3.2.3.Ремонт и реконструция на читалищата в
общината

Лева

0

120 000 лв

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

Лева

0

700 000
лв.

Лева

0

400 000 лв

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
реконструкция на сграда читалище „Никола

№
№
и
Й.
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Общ.
адм.,чит.
настоятелст
во
Общ.
адм.,чит.
настоятелст
во
Общ.
адм.,чит.
настоятелст
ва
Общинска
администр
църковни
настоятелства
Общинска
администр
църковно
настоятелство

1 год

240
000 лв

1 год

240
000 лв

1 год

120
000 лв

1 год

700
000 лв.

1 год

400
000 лв
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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. 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

104

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

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”.
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, 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

Лева

0

лв

0

300 000 лв

Разработена
стратегия (бр)

0

лв

0

1 000 000 лв

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

лв.

0

120 000 лв

Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в
общината
Мярка 3.4.1.Предоставяне на услуга „Социален
асистент” и „Домашен помощник”

105

450 000 лв

Общинска
администр
уч.настоят
Общинска
администр
спортни два

1 год

450
000 лв

1 год

300
000 лв

1

Общинска
администр
iпортни два

1 год

1

1 800 000
лв

Общинска
администр

1 год

1 800
000 лв

Общинска
администр

1 год

1

Общинска

1 год

240

240 000 лв
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функции
Мярка 3.5.3. Изграждане на регионално сметище за ТБО
в партньорство със съседните общини: Бяла, Борово,
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и
намаляване замърсяването на атмосферния въздух
Мярка 3.6.1.Енергийна реконструкция на сградата на
Поликлиника Две могили
Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени
и жилищни сгради в общината
Мярка 3.6.3. Саниране на общинска административна
сграда (БКС)
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

администр

000 лв

Изградено
сметище

0

1

Общинска
администр

2 год

1

Енерг.реконструирана поликлиника (бр)
%

0

1

Общинска
администр
Поликл.
Общинска
администр

2 год

1

2 год

50

100 %

125

150

Санирана
сграда (бр)

0

1

Общинска
администр.

1 год

1

Създадена с-ма
(бр.)

0

1

Общинска
администр

2 год

1

Мярка 3.7.2. Разработване на планове за управление на
защитени територии, защитени видове и защитени зони

Бр.

0

1

2 год

1

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

Създадена с-ма
(бр.)

0

Общинска
адм.туристич. д-во
Общинска
администр

2 год

1

%

100

110

120

1 год

20

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

%

100

110

120

1 год

20

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

%

100

110

120

Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска система за

Изградена с-ма

0

106

1

1

1

БКС,
Общинска
администр
Горско
стоп, общ.
адм.
Горско
стоп,
БКС,общ.
администр
Общинска

1 год

2 год

1
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мониторинг върху елементите на околната среда
Цел 3.8. Осигуряване на градостройствена основа за
разширение
на
техническата
и
социалната
инфраструктура на общината
Мярка 3.8.1. Разработване и осъвременяване на
териториално-устройствените, градоустройствени и
геодезически планове на
населените места, като
предпоставка за баланисирано и устойчиво развитие на
общината
Мярка 3.8.2. Мярка 3.8.2. Изготвяне на кадастрални
карти по населените места на общината

(бр.)

администр.

Бр. планове

0

7

Общинска
администр.

2 год

7

Бр. планове

0

7

Общинска
администр.

2 год

7

Приоритет IV: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили
Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет
Мярка 4.1.1.Разработване на програми за обучение на
общинските служители, които
изпреварващо да
посрещат нуждите от обучение на персонала.
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения за усвояване на
средства от Европейските фондове

Брой програми

0

4

7

Общинска
администр.

1 год

7

Брой курсове

0

8

14

Общинска
администр

1 год

14

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

Брой курсове

0

4

7

Общинска
администр

1 год

7

Мярка 4.1.5. Изграждане на система за непрекъснат
мониторинг върху изпълнението на Общинския план за
развитие
Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с организации
на гражданите и на бизнеса
Мярка 4.1.7.Разработване и въвеждане на ясни критерии
за разпределяне на финансовите средства и на система
за перманентен контрол по тяхното изразходване
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

Изградена с-ма
(бр.)

0

1

Общинска
администр

1 год

1

Бр. изградени
партньорства
Въведена с-ма
(бр.)

0

8

Общинска
администр
Общинска
администр

1 год

8

1 год

1

Бр. въведени
технологии

0

Общинска
администр.

1 год

3

4

0
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Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация на проекта за
електронно правителство
Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите в работата
на общинската администрация
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
Цел 4.4. Участие на общината в местните културни
събития
Мярка 4.4.1. Организиране на местни културни
празници и инициативи, свързани с местните обичаи и
традиции
Мярка 4.4.2.Участие на общината в съвместни културни
мероприятия с партньорски организации
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
Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други
общини в страната и в чужбина
Мярка 4.6.1. Сключване на договори за партньорство с
други общини в страната
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.

Реализиран
проект (бр.)
Бр. въведени
стандарти

0

1

0

1

Бр. нови ПЧП

0

Среден бр.
ежегодни
инициативи
Среден бр.
ежегодни
участия

% увелич. на
проектите

Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

1

1 год

1

1

1

Общинска
администр.

1 год

1

3

4

4

Общинска
администр

1 год

1

3

4

4

Общинска
администр.

1 год

1

100

110

120

Общинска
администр.

1 год

20

2

Общинска
администр.
Общинска
администр.
Общинска
администр.

1 год

2

1 год

3

1 год

2

Бр. нови
договори
Бр. посещения

0
2

3

5

Бр. проекти

2

2

4
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V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Ефективната реализация на Общинския план за развитие през 7-те години на
неговото действие изисква способност за адаптация към променящите се
характеристики на общината. За да бъде ОПР основа за разработване на
стратегическите документи през последващия планов период, е необходимо той да е
актуален и в края на 2020 г. Това определя нуждата от разработване на система за
наблюдение, оценка и актуализация на Плана за развитие на община Две могили за
периода 2014 – 2020 г.
Целта на системата е да се определи степента на изпълнение на планираните
цели, да се проследи съответствието на Плана с променящите се условия и да се
аргументира нуждата от неговата актуализация.
Основните задачи на системата за наблюдение, оценка и актуализация на
Плана за развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г. , са:
1. Осигуряване на необходимата информация за извършване на наблюдението,
оценката и актуализацията на Плана, в т.ч. – определяне на източниците, начините и
периодичността за събиране, обработка и анализиране на необходимата
информация;
2. Приложение на системата от индикатори на Общинския план за развитие;
3. Определяне на съответните звена, които трябва да осъществяват
необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Плана;
4. Регламентиране на функциите на тези звена и последователността на
извършваните дейности във времето.
5. Осигуряване на пълноценна координация и взаимодействие на участващите
структури в този процес;
6. Успешно публично представяне на резултатите от наблюдението, оценката и
актуализацията на Плана.
Наблюдението, оценката и актуализацията на Плана за развитие на Община
Две могили 2014 – 2020 г се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН,
ЕВРОСТАТ, Териториално статистическо бюро – Русе, Агенцията за чуждестранни
инвестиции, Агенцията по заетостта, информационния портал за европейските
фондове в България, данните от отделни фирми и лични стопанства в общината,
както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни
източници на информация. При извършването на специфични тематични
наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението
и настроенията на населението, живеещо в общината.
Основни участници в процесите на наблюдение, оценка и актуализация на
Плана са Общинският съвет на Община Две могили, Кмета на общината,
специализираните дирекции в местната администрация, различните институции,
осигуряващи необходимата информация и заинтересованите страни – представители
на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор,
образователните и културни институции, професионалните общности, заедно с
отделните жители на общината. Обвързването на изброените звена в единна система
за взаимодействие позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на
неговия прогрес и на ограничаващите го фактори.
Общинският съвет е ръководен орган за наблюдение на ОПР. Функциите на
Общинския съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за

109

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

регионалното развитие,7 са осигуряване на необходимата информация за оценка,
координация и разпределение на отговорностите между отделните административни
структури, изпълняващи ОПР, поддържане на непрекъсната комуникация с
централните и местните институции. Общинският съвет утвърждава необходимите
мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на
Плана. Едновременно с това, осигурява хармонизиране на изброените дейности с
действащото законодателство и утвърдените норми за обществена дейност в
страната, както и популяризирането на резултатите от изпълнението на ОПР в
публичното пространство. Осигуряването на публичност следва да бъде обичайна
практика през целия период на реализация на Плана, като се гарантират
нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Съобразно Чл. 35, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, Кметът на общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на ОПР. Съществена функция на кмета е планиране на вътрешна
организационна структура, където детайлно са разпределени задълженията на
специализираните дирекции в общината, поддържащи процеса по наблюдение на
ОПР.
Основен инструмент за наблюдение и оценка на реализация на Плана е
годишният доклад, подготвян в началото на всяка година от плановия период, с
изключение на първата година. Кметът въвежда и контролира процедурата по
подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за одобрение от
Общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до
Председателя на Областния съвет за развитие на област Русе.
Системата за наблюдение на ОПР на Община Две могили предвижда
разработването на шест годишни доклада. Изводите от съдържанието на тези
доклади са информационната основа за междинната и последващата оценка на
Плана, като предоставят данни за:
- социалните, икономическите и екологични промени в рамките на общината и
прилежащата й външна среда;
- степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;
- конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
компетентните органи по Плана;
- мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както
и за цялостния процес по изпълнението на Плана.
Специализираните дирекции в общинската администрация активно се
включват във всички етапи на реализация на ОПР. Тяхната роля е да осъществяват
необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни.
Съществена роля има и предоставянето на експертна дейност при подготовката на
годишните доклади.
Кметовете и кметските наместници в селата също са част от системата за
наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Те наблюдават осъществяването на
общите дела на общинското развитие в рамките на селищата и осигуряват
информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните землища.
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 г.
Междинната оценка следва да проследи:
- досегашния прогрес на Плана;
7

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.80 от 12
Септември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.
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- актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;
- ефективността на координацията между компетентните органи.
Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от
актуализация на ОПР. В случай на подобна необходимост актуализирания документ
на ОПР е предвиден за разработване през втората половина на 2017 г. и съобразно
структурата на настоящия документ. По този начин междинната оценка е ключов
инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо
продължение на предходните годишни доклади.
Междинната оценка се изработва от експертен екип, при взаимодействие
между всички заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните
резултати от Плана. Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на
информацията, приложение на системата от индикатори, формулиране на насоки за
корекции на Плана. Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи
необходимата информация и своите гледни точки, заедно със специализираните
институции, съхраняващи нужната статистическа информация. Кметът внася
документа за обсъждане от Общинския съвет, който го одобрява и по този начин
формално завършва междинната оценка.
Изводите на междинната оценка водят до евентуална актуализация на
Общинския план за развитие.
Съобразно чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие Общинският план за развитие се актуализира:
- при съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;
- в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие;
- в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
- при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на Общинския план за развитие;
- на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.
Изработването и приемането на актуализирания документ се извършва при
условията и по реда за изработване и приемане на ОПР. За ефективното и
ефикасното изпълнение на ОПР, програмата за неговата реализация може да се
актуализира при необходимост с решение на Общинския съвет, по предложение на
Кмета на общината.

VI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката за изпълнение на плановите документи. В съответствие със закона, и за
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повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи,
както и за ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на
принципа на партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички
нива се гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа.
Главната цел на действията за прилагане на принципа на партньорството е да
се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците
в процеса на изработването и изпълнението на ОПР за очакваните резултати и
ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите
страни за активно участие в процеса на неговата реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:
1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни
материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на Общинския план
за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията
им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на
техническата инфраструктура и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор,
насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския
съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране
на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското
общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска
позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за
реализация на Плана.
Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните
органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с
физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към
развитието на общината.
Реалното участие на икономическите и социални партньори на Общината във
всички етапи на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализация на
Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. се препоръчва
като задължително условие за успешната му реализация, защото:
1. Партньорите могат да имат важни знания в определена икономическа и
социална сфера на развитие, която може да бъде слабо позната на държавните
служители, които не са се сблъсквали често с конкретните проблеми;
2. Партньорите контролират капитала и човешките ресурси;
3. Партньорите са заинтересовани от развитието на своята община, защото
икономическият растеж в общината означава и увеличение на техните доходи.
Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде
възможност в процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа
целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към
привличането на средства.
Участието на обществеността в процесите по разработване, наблюдение,
оценка и актуализация на Плана може да създаде благоприятни очаквания за бързото
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икономическо и социално развитие на община Две могили. Положителните
икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и да увеличат
въздействието на обществената политика.
Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. се
разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи информиране
на всички заинтересовани страни. Даде се възможност за изразяване на мнения и
представяне на предложения както чрез формални и неформални работни срещи с
по-тесен кръг участници, така и чрез организиране на публични дискусии със
социалните и икономически партньори и гражданското общество. Обменът на
мнения и информация се състоя и чрез провеждане на анкети и вземане на
интервюта и отзиви.
Осигуряването на нужната информация и публичност е основна предпоставка
за успешното разработване и изпълнение на Плана за развитие на община Две
могили за периода 2014 – 2020 г. В началния етап на разработване на Плана
обществеността беше приканена да споделя предложения за разработването на
общинския план в писмен вид, както и да присъства на организираните открити
обсъждания на Плана от работната група по неговото изработване. За целта на сайта
на Общината бяха публикувани съответни съобщения, както и заповедта на кмета за
формиране на работната група за изработване на ОПР, а също така бяха използвани
и другите местни медии.
Такъв подход трябва да се следва и при актуализирането и усъвършенстването
на плана. Възможностите на модерните телекомуникационни средства могат
успешно да се използват в процеса на приобщаване на партньорите и широката
общественост към приоритетите и целите на Плана. Откритите обсъждания на Плана
във всеки етап от неговото изработване и изпълнение могат да бъдат обявявани в
пресата, самият План и неговите изменения да бъдат публикувани в Интернетстраницата на общината и други местни публични институции.
Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с
ОПР е да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно
прилагането на мерките за местно развитие.
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса
на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР, имат Кмета на
общината и Общинският съвет, в съответствие с техните компетенции. Но във
всички етапи ще участват, и ще се разпределят отговорности между всички групи
партньори: териториални и местни административни структури на изпълнителната
власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански сдружения, широка
общественост, като в зависимост от етапа, нивото на съучастие ще бъде в различна
степен. Ще се прилагат и трите форми на взаимодействие между посочените групи:
информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие.
В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на
информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и
последващата оценка след края на периода на действие на Плана. Те ще бъдат
изготвeни и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на
взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност:
информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие на всички
заинтересувани страни. Ще се публикуват на Интернет-страницата на общината.
Важен фактор са действията на партньорите в процеса на реализация на Плана
за избягване на потенциалните екологични рискове. В етапите на наблюдение и
оценка на ОПР e желателно активно участие на местните и регионалните екологични
власти за своевременно кooрдиниране и комуникиране при разрешаване на
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потенциални „конфликти” между икономическото развитие на общината и околната
среда.

VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Програмата за реализация е заключителната част от структурата на ОПР и
водеща предпоставка за реализация на неговите приоритети, цели и мерки.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има за цел да се
конкретизират условията за неговата реализация. В единство с останалите
компоненти на планиране на местното развитие, програмата определя начините за
разпределение на наличните и потенциални общински времеви, финансови и
организационни ресурси.Чрез нея трябва да се осигури вътрешна и външната
съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като
се оптимизират възможностите за финансиране, институционална подкрепа и
техническа помощ за изпълнение на Плана.
Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативната основа за
изпълнение на Плана. Изясняването на логическите връзки между отделните мерки и
проектите, от които зависи тяхната реализация, определянето на ориентировъчната
финансова стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и
пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във времето, са
аспектите на основната цел на програмата.
Програмата за реализация на ОПР на Община Две могили за периода 2014 –
2020 г. има оперативен характер и конкретизира начина, инвестиционните дейности
и проектите за постигане целите на развитието.
С програмата са определени пакета от мерки и проекти за реализация на
целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г. Тя има
многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде
актуализирана периодично, в зависимост от условията и прогнозите за реализацията
на ОПР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана
и постигане целите и приоритетите за развитие.
Програмата включва списък на проектите, които ще се разработват в
изпълнение на приоритетите и мерките, вътрешната обвързаност между приоритети,
цели и мерки, от една страна, и самите проекти, както и кратко описание на
физическите, финансовите и времевите параметри на проектите.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти кореспондират с една
или повече мерки от ОПР. Въпреки комплексния характер на редица проекти и
техния принос към повече от една приоритетна област, в Таблица VII – 1 e посочена
преобладаващата им принадлежност ( в съответствие с мерките, с които са свързани)
към една от седемте приоритетни области на Плана – а) икономически растеж; б)
функционалност; в) баланс между икономическо и социално развитие и подобряване
качеството на живот; г) знание; д) опазване на околната природна среда и
културното наследство; е)сътрудничество; ж) административен капацитет. (Таблица
VII – 1 ).
В Таблица VII – 2 е даден списък с проектите за реализация в общината през
периода 2014 – 2020 г., върху изпълнението на които приоритетно ще бъдат
фокусирани общинските ресурси. . (Вж. Таблица VII – 2 ).
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Табл. VII – 1. Връзка между формулираните цели и приоритети и проектите за тяхната реализация
Приоритет, цел, мярка

Време за реализация на
мерките
(2)

(1)

Приоритетна
област
(3)

Съответстващ
проект
(4)

Приоритет I: 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
2016 г.
предоставяне за стопанска дейност и създаване на база данни за тях с възможности за продаване, отстъпване
на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване
Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските
2015 г.
стандарти и изисквания
Мярка 1.1.3. Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални
2015 г.
инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и възможностите за инвестиции
Мярка 1.1.4. Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприя- 2014 г.
тия в общината
Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства
Мярка 1.2.1. Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили
2019 г.
Мярка 1.2.2. Производство на биогаз на територията на общината
2016 г.
Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр. Две могили, с.
2016 г.
Острица, с. Кацелово и с. Могилино
Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика
Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство
Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаване- 2017 г.
то на специализирани ферми за говедовъдство, биволовъдство и овцевъдство
Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите на трайните насаждения
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.1.4.Възстановяване на поливното земеделие от речни и подпочвени източници
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени за постоянни и временни пчелини на пчеларите
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на отглежданите животни по видове, на глава от населението в общината
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.1.7.Увеличаване на площите на зърнените култури с по-високи от средните за областта добиви, в
Текущо, през пл. период
резултат на прилагане на модерни земеделски практики
Подцел 1.3.2.Развитие на биологично земеделие
Мярка 1.3.2.1. Провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие
Текущо, през пл. период
Мярка 1.3.2.2. Разширяване на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие
Текущо, през пл. период
Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в общината
Мярка 1.3.3.1.Възстановяване на съществуващите и разкриване на нови площадки за риборазвъждане
Текущо, през пл. период
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Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на заетите в рибовъдството
Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура, осигурявяща реализацията на селскостопанска продукция
Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за
реализация на продукцията
Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за реализация на земеделска продукция
Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” на консултантски център за
модерно земеде-лие и животновъдство
Подцел 1.3.5.Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика
на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К.А.Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за
реализация на животновъдната продукция на пазарите на Общността
Мярка 1.3.5.2.. Привеждане на условията за отглеждане на животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика (въвеждане и сертифициране по НАССР)
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. Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова чука” (кът
за отдих)
Мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека
Мярка 1.4.5. Разширяване легловата база на туризма в общината
Мярка 1.4.6.Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България.
Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в общината
Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите
Мярка 1.5.1. Сздаване на нови обекти за търговия, отдих и развлечения на жителите на общината и нейните
гости
Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила
Мярка 1.6.1.Включване в регионални и национални програми за трудова заетост
Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация
Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността
Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране
на работа
Мярка 1.6.5.Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината
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баланс

НП

Текущо, през пл. период
Текущо, през пл. период
Текущо, през пл. период
Текущо, през пл. период

баланс
знание
знание
баланс

НП
НП
НП
НП

Текущо, през пл. период

баланс

НП

Приоритет II: 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
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развитието на икономическите и социалните процеси
Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „ Места”- Две могили
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.2. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. ”Мусала”-Две могили
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.3. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.4. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа.- Ул. „Русалка”- Две могили
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.5.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – Ул ”Филип Тотю”, с. Бъзовец 2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.6. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Вихрен” с. Баниска
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.7. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Изгрев” с.Баниска
2017 – 2020 г.
Мярка 2.1.8. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Баниски лом” с. Баниска
Мярка 2.1.9. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Коларов” с.
До 2020 г.
Острица
Мярка 2.1.10. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Коста Момчилов” с.
До 2020 г.
Острица
Мярка 2.1.11. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран
До 2020 г.
Върбовка
Мярка 2.1.12. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с До 2020 г.
ул. „Панайот Волов” с. Кацелово
Мярка 2.1.13. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Левски” с.
До 2020 г.
Кацелово
Мярка 2.1.14. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов
До 2020 г.
Мярка 2.1.15. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов
До 2020 г.
Мярка 2.1.16. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул.„Г.С.Раковски” с.
До2017 г.
Батишница
Мярка 2.1.17. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино
До2017 г.
Мярка 2.1.18. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен До2017 г.
Мярка 2.1.19. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с.
До2017 г.
Баниска
Мярка 2.1.20. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Друмев” с.
До2017 г.
Бъзовец
Мярка 2.1.21. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Кирил и Методий” с. До2017 г.
Батишница
Мярка 2.1.22. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Родопи” с. Чилнов
До2017 г.
Мярка 2.1.23. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Петко Войвода” с.
До2017 г.
Могилино
Мярка 2.1.24. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино До2017 г.
Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран До2017 г.
Върбовка
Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Бор” с. Помен
До2017 г.
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функционалност
функционалност
функционалност
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НП
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НП
НП
НП
НП
П1
П6

функционалност

П6

функционалност

П6

функционалност

П6

функционалност

П6

функционалност
функционалност
функционалност

П6
П6
П1

функционалност
функционалност
функционалност

П1
П1
П1

функционалност

П1

функционалност

П1

функционалност
функционалност

П2
П1

функционалност
функционалност

П1
П2

функционалност

П1
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Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица
Мярка 2.1.28. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино
Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен
Мярка 2.1.30.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с.Помен
Мярка 2.1.31.Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Явор” с. Помен
Мярка 2.1.32. 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
Мярка 2.1.35. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Безименна” с. Помен
Мярка 2.1.36. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Рила” с. Помен
Мярка 2.1.37. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Филип Тотю” 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
Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона Баниска
Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона – Бъзовец Баниска, посока Батишница
Мярка 2.1.44. Ремонт и реконструкция на градски площад Две могили
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
Мяркя 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
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
Мяркя 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
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
Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината
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До2017 г.
До2017 г.
До2017 г.
До2017 г.
До2017 г.
До 2020 г.

функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност

П2
П1
П1
П1
П1
П6

До 2020 г.

функционалност

П6

До2017 г.
До2017 г.
До2017 г.
До 2020 г.

функционалност
функционалност
функционалност
функционалност

П1
П1
П1
П6

До 2020 г.
До 2020 г.
До 2020 г.
До 2020 г.
До2017 г.
До2017 г.
До 2020 г.

функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност

П6
П6
П6
П6
П2
П2
НП
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Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по път RSE 1082 – ул. „Георги Димитров” село Чилнов
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по път RSE 1005 – ул. „Георги Димитров” село Бъзовец
Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на територията на град Две могили
Мярка 2.2.4. Изграждане на канализационна мрежа на територията на град Две могили
Мярка 2.2.5. Изграждане на пречиствателна станция на територията на град Две могили

До 2020 г.
До2017 г.
До 2020 г.
До 2020 г.
До 2020 г.

функционалност
функционалност
функционалност
функционалност
функционалност

П6
П2
П5
П5
П5

Приоритет III: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда
Цел 3.1. 3.1. (Доп. – Решение № 252 по протокол № 12/24.06. 2016 г.) Подобряване на социалната и
образователната инфраструктура на общината
Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен
Мярка 3.1.2.Ремонт и реконструкция на парк с паметник - с. Широково
Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница
Мярка 3.1.4.Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка за мини ханбал и баскетбол
Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност
Мярка 3.1.6. Ремонт на основно училище – с. Баниска и прилагане на мерки за енергийна ефективност на
сградата
Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция на ЦДГ- гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност
Мярка 3.1.8. Модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване
Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала - Гробищен парк град Две могили
Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на гробищните паркове в населените места на общината
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 енергоспестяващи мерки в ЦДГ „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 № 9/25.03. 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
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поземлен имот 20184.7.134 в гр. Две 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 обзаавеждане и промяна предназначението на съществуващата сграда /детско заведение/ в Компле
за социални услуги – ЦЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили
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 2014 г.
Методий” гр. Две могили
Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец
До 2020 г.
Мярка 3.2.3.Ремонт и реконструция на читалищата в общината
Мярка 3.2.4.Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на До 2020 г.
прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир
„Св. Марина” – село Каран Върбовка
Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” - град Две могили и извършване До 2020 г.
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. Помен
Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80 по Протокол № 6/29.01. 2016 г.) Реконструкция, модернизация и
обновяване на НЧ Пробуда – 1927” с. Батишница
Мярка 3.2.11. (Доп. – Решение № 80 по Протокол № 6/29.01. 2016 г.) 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

120

баланс

П8

баланс
баланс
култ. насл.

НП
НП
П9

функционалност

П9

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

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
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”.
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
До 2020 г.
прилагане на мерки за енергийна ефективност
До 2020 г.
Мярка 3.3.2. Изграждане на нови спортни терени
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
До 2020 г.
Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината
Мярка 3.4.1.Предоставяне на услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Текущо, през пл. период
Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО
Мярка 3.5.1.Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци
До 2020 г.
Мярка 3.5.2. Изграждане на площадки с компостиащи функции
До 2020 г.
Мярка 3.5.3. Изграждане на регионално сметище за ТБО в партньорство със съседните общини: Бяла, Борово, До 2020 г.
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака
Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух

баланс

П7

баланс

НП

баланс

НП

баланс

П3, П4

ок. среда
ок. среда
ок.среда

НП
НП
П10

До 2020 г.
До 2020 г.
До 2020 г.

ок.среда
ок.среда
ок.среда

НП
НП
П11

До 2020 г.

ок.среда

НП

Мярка 3.7.2. Разработване на планове за управление на защитени територии, защитени видове и защитени зони До 2020 г.

ок.среда

НП

Мярка 3.6.1.Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили
Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в общината
Мярка 3.6.3.Саниране на общинска административна сграда (БКС)
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;
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Мярка 3.7.3. Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците, чрез разделното им събиране и
До 2020 г.
обработка
Мярка 3.7.4. Поддържане и разширяване площта на обществените паркове и градини
Текущо, през пл. период
Мярка 3.7.5.Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията и подобряване състоянието на околната средаТекущо, през пл. период
Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и социални заведения и спортнитеТекущо, през пл. период
комплекси
Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска система за мониторинг върху елементите на околната среда
До 2020 г.
Цел 3.8. Осигуряване на градостройствена основа за разширение на техническата и социалната
инфраструтура на общината
Мярка 3.8.1. Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, градоустройствени и
До 2020 г.
геодезически планове на населените места, като предпоставка за баланисирано и устойчиво развитие на
общината
Мярка 3.8.2. Изготвяне ня кадастрални карти по населените места на общината
До 2020 г.

ок.среда

НП

баланс
ок.среда
ок.среда

НП
НП
НП

ок.среда

НП

баланс

НП

баланс

НП

адм. капацитет

НП

адм. капацитет
адм. капацитет
адм. капацитет

НП
НП
НП

сътрудничество
адм. капацитет

НП
НП

адм. капацитет

НП

адм. капацитет
адм. капацитет

НП
НП

сътрудничество

НП

култ.насл.
сътрудничество

НП
НП

Приоритет IV: 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 посре- Текущо, през пл. период
щат нуждите от обучение на персонала
Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения за усвояване на средства от Европейските фондове
Текущо, през пл. период
Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения за превенция и борба с противообществените прояви
Текущо, през пл. период
Мярка 4.1.5. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за
Текущо, през пл. период
развитие
Мярка 4.1.6. Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса
Текущо, през пл. период
Мярка 4.1.7.Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства и на система Текущо, през пл. период
за перманентен контрол по тяхното изразходване
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 Текущо, през пл. период
общината
Мярка 4.2.2. Цялостна реализизация на проекта за електронно правителство
Текущо, през пл. период
Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –стандартите в работата на общинската администрация
Текущо, през пл. период
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
Текущо, през пл. период
Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития
Мярка 4.4.1. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традицииТекущо, през пл. период
Мярка 4.4.2.Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации
Текущо, през пл. период
Цел 4.5.Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството
на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС
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Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на
общината, за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите
Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина
Мярка 4.6.1. Сключване на договори за партньорство с други общини в страната
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.
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Табл. VII – 2. Приоритетни проекти за реализация в Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.
Код на
проекта

Наименование на проекта

П1

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

П2

П3
П4
П5

П6

Индикативна
стойност (лв)
1 871 116

Източник на
финансиране
Програма за
развитие на
селските райони,
мярка 322

Включен в
ИПГВР8
не

5 245 208

Програма за
развитие на
селските райони,
мярка 321

не

403 906,64 лв

ОПРЧР

не

156 700,06

ОПРЧР

не

40 000 000

МОСВ

2 300 000

ПРСР
мярка 322

8

Бенефициент9

Партньорски
структури
не

Време за
реализация
2017

Статус на
проекта10
В процес на
изпълнение

Община Две
могили

не

2017

В процес на
изпълнение

Община Две
могили
Община Две
могили

не

До 2015

не

До 2014

В процес на
изпълнение
В процес на
изпълнение

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

Община Две
могили

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Община; други организации; други организации в партньорство с общината
10
Финансирани проекти в процес на изпълнение; чакащи одобрение и финансиране; в процес на разработване
9

124

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

П7

П8

П9

П10

П11
НП

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

1 125 000

МРРБ

не

Община Две
могили

не

2020

Работен
проект

240 000

ПРСР
мярка 321

не

Читалищно
настоятелство

не

2014

В процес на
изпълнение

2 000 000

ПРСР
мярка 322

не

Църковно
настоятелство

не

2020

Работен
проект

20 774 452

МОСВ

не

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

2020

В процес на
изпълнение

240 000

МТСП
КБ

не

Община Две
могили

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

2020

Работен
проект

НОВИ ПРОЕКТИ
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