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.Описание на общината и приоритетните   

дейности , осъществявани в нея 

 



 
І.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

 

1.Географско положение на населеното място, природни 

характеристики, състояние на околната среда. 

 

 

Община Две могили е разположена в югоизточната част на област 

Русе, върху площ 345 кв.км. и заема 13,1 % от територията й.Граничи със 

общините  - Опака , Иваново , Попово, Борово и Бяла .Съставена е от 12 

населени места с административен център гр.Две могили. 

Общината е от IV-ти функционален тип, чийто брой на жителите е 

11810 души, в т.ч. за гр. Две могили 4797 човека. 

Община Две могили е основна административна териториална 

единица, в която се осъществява самоуправлението на населението.Тя е 

юридическо лице със свои органи, собственост и самостоятелен бюджет. 

През територията й преминава ЖП линия Русе-Г.Оряховица, която се 

явява междинно звено на Европейските железопътни комуникации север-

юг(Хелзинки-Санкт Петербург-Истанбул-Атина).На границата с община 

Борово върви път Русе-София, който е в регионалната програма за 

европейско развитие и се явява транспортен коридор № 9.Също така през 

територията й преминават два третокласни пътя : гр.Русе – гр.Бяла и 

с.Тръстеник – гр.Попово.Същите свързват Русенска област с Търговищка и 

В.Търновска области.През общината преминават Черни и Баниски лом, 

които са потенциален източник за поливане на обработваеми земеделски 

земи.На границата между кметствата с.Баниска и с.Копривец /община Бяла/ 

е построен най-големия язовир в област Русе – яз. 

“Баниска”.Обработваемата земя е 188 576 дка.Тя е богата, черноземна, 

благоприятна за отглеждане на всички видове селскостопански култури. 

Формите на стопанисване на земеделската земя са разнообразни. 

Преобладаваща е кооперативната, със стопанисвана земя 117537 дка. от 9 

бр. кооперации. Отдадената под аренда на 8 бр. арендатори е 31350 

дка.Стопанисваната от 34 бр. индивидуални собственици е 39689 дка. 

Останалата част са трайни насаждения-овощни градини и лозови масиви, 

които реално не влияят на икономиката на общината тъй като са в малки 

размери и не представляват интерес за земеделските производители.  

В Община Две могили приватизацията на Държавни и Общински имоти и 

предприятия практически е приключила. 

 Фирма “Жокей”ООД която бе създадена след приватизацията на 

общинска собственост запази производството, като увеличи работните 

места.В момента работят 120 работника. 

“Русенска корабостроителница”АД-гр.Русе собственик на две 

производствени площадки възстанови работата на една от тях с действащи 



15 работни места, а другата бе продадена на обособени части.На по-

голямата част от втората площадка се построи нов цех за производство на 

захарни изделия, а на по-малката - със съществуващ цех за дърводелско 

производство е възстановена дейността след закупуването й –12 работни 

места. 

Бившия цех за селскостопанска техника е преоборудван за 

производство на дърводелски изделия – 7 работни места. 

 Фуражния цех в гр.Две могили, собственост на Фонд “Света София” 

макар и със свито производство запази дейността си с действащи 20 

работни места. 

 Цех “Дунапрен“ в с.Батишница собственост на Фонд “Петрол 

Холдинг-Груп” за момента е със запазено производство със заети 80 

работника. 

 В двора на цеха в самостоятелна сграда е обособено производство на 

ергономични дюшеци,възглавници и матраци със заети 18 работни места. 

 Построения в с.Кацелово цех за рафинирано масло на Фирма 

“РЕГЛА”ООД гр.Русе все още не е пуснат в експлоатация. 

 Предприятие “Зора” в гр.Две могили след приватизацията запази 

основната си дейност по изкупуване и съхранение, на зърно за хлебни 

изделия и за фураж с 11 работника.Материалната база е запазена, но не се 

експлоатира пълноценно. 

 Някои от създадените през 1993-1994г.Производствено 

потребителски кооперации стабилизираха производството си благодарение 

на доброто стопанисване на земеделските земи и инвентар, а други се 

разформироваха, като земите и инвентара им преминаха в ръцете на 

арендатори или арендаторски групи.Появиха се и дребни земеделски 

производители. 

 Съществуващата в гр.Две могили Винарска изба собственост на 

“Домен боияр”-Русе, не работи поради финансова незаинтересованост. 

Базата е в добро състояние. 

 Хранително вкусовата промишленост на Общината е обусловена в 

производство на хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия. 

Производството на хляб и хлебни изделия се осъществява от 13 фурни за 

хляб и закуски.Производството на захарни изделия става на две обособени 

площадки собственост на Фирма “Великови”ООД-гр.Две могили със заета 

работна ръка 100 работника .На нова площадка,собственост на фирмата, 

като самостоятелно производство се изгражда мелница .С продукцията от 

нея ще бъде покрита нуждата от брашно за фирмата и хлебопекарните в 

Общината. 



 Търговското обслужване на населението в Общината се осъществява от 

8 потребителни кооперации.В гр.Две могили има изграден Общински пазар, 

а по населените места са определени пазарни дни.В града има изградена 

маслобойна за нерафинирано слънчогледово масло, която извършва услуги 

на населението. 

 Собствениците на моторни превозни средства се обслужват от 7 броя 

бензиностанции: гр.Две могили – 4 броя, с.Кацелово – 1 брой.,с.Широково – 

1 брой, с.Батишница – 1 брой.Също така има изградени и функциониращи 3 

броя газ станции : гр.Две могили – 2 броя, с.Батишница – 1 брой. 

 Земеделското производство се осигурява от 9 броя Производствено 

потребителни кооперации и Земеделски кооперации, 8 броя арендатори и  

арендаторски групи и 34 броя индивидуални собственици:  

 

 Консервния комбинат в с.Бъзовец не работи поради финансова 

незаинтересованост на собствениците и в момента е обявен за продажба. 

 В селата Кацелово и Каран Върбовка има изградени два цеха за 

производство на консерви от зеленчуци плодове и месо. 

 В гр.Две могили има изградени Автогара и ЖП-гара.Поради 

драстичното намаляване на товаропотока товарната рампа към ЖП-гарата 

не работи.Чрез ЖП-гарата става връзката на жителите на Общината с 

останалите общини в държавата. Чрез Автогарата се осъществява  връзката 

в Общината и с Областния център гр.Русе. Превозите се осъществяват от: 

“Смесени превози”ООД – гр.Две могили и “Искра-98”ООД - гр.Русе. 

 Здравеопазването в Общината се осигурява от 6 бр.лични лекари със 6 

бр.фелд шери и медицински сестри.Един път седмично от ДКЦ-Русе 

осигуряват медицински прегледи 5 бр.лекари-специалисти.В гр.Две могили 

има изграден Център за Спешна Медицинска Помощ с 10 бр. медицински 

персонал и 5 бр. шофьори.Стоматологичната практика е осигурена с 5 

бр.стоматолози. 

 

 

 

2 Основни насоки за развитие на общината. 

 

Основните цели на стратегията за развитие на Община Две могили са: 

Пълноценно използване на местните ресурси за подобряване на 

отделните отрасли за стопанско развитие. 

Създаване на методика за привличане на външни за общината 

инвеститори. 



Развитие на селскостопанско производство. 

Развитие на екотуризма - опознавателен, селски. 

Насърчаване създаването на укрупнени ферми за животинска 

продукция и предприятия свързани с тях. 

Развитие /оптимизиране/ на транспортната схема в Общината. 

Подобряване ефективността по прибиране на битовите и животински 

отпадъци. 

Преструктуриране на образователната система съобразно 

демографското развитие в Общината. 

Образователната политика да отговаря на нуждите от нови умения 

/специалности/. 

Развитие на леката промишленост – шивашко производство , 

сладкарско производство , дървопреработване. 

Развитие на инфраструктурите – телекомуникации, В и К, Държавна и 

Общинска пътна мрежа, улици в населените места. 

Понижаване нивото на безработицата и повишаване нивото на 

социално и здравно осигуряване на населението. 

 Състояние на инфраструктурите: Водоснабдяването на Общината се 

осъществява от Фирма “В и К”ООД гр.Русе с представителство, като район, 

в гр. Две могили.Населените места, с изключение на гр. Две могили , 

с.Могилино и с.Помен ,се захранват от собствени водоизточници.Гр.Две 

могили се захранва от водоснабдителна група “Батин”, а селата Помен и 

Могилино от помпена станция “Баниска”.В Общината няма изградени 

канализационни мрежи. 

 Хидромелиоративната мрежа в гр.Две могили , с.Пепелина , с.Баниска , 

с.Кацелово , с.Чилнов практически е неизползваема, поради унищожаване 

на част от съоръженията. 

 На територията на Общината има изградени 69 км.общинска пътна 

мрежа  

/ четвъртокласна пътна мрежа / и 50 км.републиканска пътна мрежа от 

трети клас , които са силно амортизирани поради липса на ремонтно 

възстановителни работи и липса на средства. 

 Събирането и изхвърлянето на битови отпадъци става на 20 броя 

регламентирани сметища.В гр.Две могили то се осъществява от Фирма 

“Астон сервиз”ООД-гр.Русе , а в селата от кметствата. 

 Електрозахранването на Общината се осъществява чрез изградени 

електро преносна и електроразпределителна мрежи.Има изградена една 

подстанция в гр.Две могили и 60 броя трафопостове в населените места. 



 Обслужване на населението и фирмите с телефонни връзки се 

осъществява от Териториален Възел на Далекосъобщенията гр.Две могили 

и от два GSM оператора: “М-тел” и “Глобул”.Всички селища са осигурени с 

национален и международен достъп. 

 За нормалното приемане на ТВ сигнал на територията на Общината са 

построени 5 броя ретранслатори в селата Баниска , Бъзовец , Острица , 

Каран Върбовка , Кацелово. 

 Населението в общината и фирмите се обслужват от ТБ”ОББ” АД-

гр.Русе , клон Две могили , банка “ДСК” и “Пощенска банка”.В града има 

представителства на ЗПК “Булстрад”АД и ЗПК “Орел”АД. 

 

 

 

3.Въздух 

 

По отношение на атмосферното замърсяване Община Две могили не 

се пречислява към районите, определени като замърсени . 

 Промишлени производства, които оказват негативно влияние върху 

атмосферния въздух няма. Единственото замърсяване на въздуха на 

територията на общината е от битовото отопление през зимния сезон .Това 

води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен двуокис.  

 

 

 

 

4 Води 

 

 През територията на Община Две могили протичат реките : 

 Баниски лом, който се влива в река Черни лом ,при с.Широково 

продължава през с.Пепелина и се влива в Русенски лом, те са чисти от 

техническа гледна точка тъй като в акваторията им няма работещи 

предприятия, замърсяващи ги с непречистващи промишлени води . 

На границата между кметствата село.Баниска /Община Две могили / и 

село Копривец /Община Бяла /се намира най-големият язовир в област Русе 

язовир “Баниски “.Той е водосбор от водите в Община Попово и община 

Бяла. 

На територията на общината част от изоставените рибарници са 

отдадени под наем,и се възстановяват и използват за производство на риба. 

 Населените места на общината с изключение на града се захранват от 

собствени водоизточници, които са достатъчни за нормално 

водоподдържане. 

Две могили се водозахранва от село Батин и с.Пепелина. Водопроводната 

мрежа е  амортизирана и се правят частични ремонти. Водоподаването на 



населените места в общината – няма режим на вода. Дезинфекция на 

резервоарите и водопроводите се прави два пъти годишно. Ежемесечно се 

носят проби за изследване на водата и няма негативни резултати. При 

бедствено положение има уточнени водоизточници за населените места. 

Проблем има в с.Бъзовец, където в близост  до Помпената станция се 

изхвърля оборски тор и има опасност от замърсяване ,но  за това  е 

направено предписание от ХЕИ и въпросът ще бъде решен. 

 В общината няма изградени канализационни мрежи. 

Всички фирми са с изградени пречиствателни съоръжения /септични ями и 

попивни кладенци /. 

 Чрез преданията, които се носят още от началото на 19 век са били 

установени лечебните качества на водата в манастира “Св.Марина” край 

село Каран Върбовка. Те са доказани от многобройните излекувани, 

предимно на очни заболявания и заболяване на отделителната система 

Правени са много кратни изследвания на водата, която е слабо 

минерализирана, хидрокарбонатна и калциево магнезиева. Водата се 

бутилира и е пусната за продажба в търговската мрежа.  

 

 

5.Отпадъци 

 

На територията на Община Две могили са генерирани следните видове 

отпадъци: 

  =Битови отпадъци 

1.По източници на образувание те са : 

       1.1.От домакинства-най-голям процент  

       1.2.От учреждения 

       1.3.От търговия  

       1.4.От производствена дейност  

       1.5.От общи градски източници /смет от почистване на улици и 

обществени места / 

       1.6.Други източници 

 

2. По състав те са : 

       2.1.Хартия 

       2.2.Текстил 

       2.3.Пластмаси 

       2.4.Стъкло 

       2.5.Метали 

       2.6.Хранителни ,градински и други подобни отпадъци 

       2.7.Други източници 

Средно годишно количеството на битови отпадъци е около 2465 тона. 

= Строителни отпадъци: Отделят се при ново строителство , ремонт и 

реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения на територията на 

Общината. Средногодишно около 44 тона 



= Опасни отпадъци: Към момента опасните отпадъци са прибрани от 

общината и се съхраняват в бетони контейнери в село Батишница:  

Общото количество на опасните отпадъци е 2912 тона 

 

От тях :   течни-             2010 тона 

    прахообразни     902 тона 

 

= Производствени отпадъци                                                                                       

На територията на общината производствени отпадъци отделя шивашка 

фирма “Жокей”ООД гр.Две могили – около 10 т. годишно, които се 

извозват на регламентираното сметище 

Дейностите по третиране на отпадъците са както следва: 

- събиране на отпадъци 

-    транспортиране на отпадъците до определени за това места 

- депониране на регламентираните сметища 

 В Общината ни има 20 бр. регламентирани сметища,определени от 

комисия с протокол от 06.10.1993г.,както следва: 

 

 гр.Две могили  1бр. 

 с.Баниска   2бр. 

 с.Батишница  2бр. 

 с.Бъзовец   2бр. 

 с.Кацелово   2бр. 

 с.К.Върбовка  2бр. 

 с.Могилино   2бр. 

 с.Острица   2бр. 

 с.Помен   2бр. 

 с.Чилнов   1бр. 

 с.Широково  2бр. 

Регламентираното сметище на гр.Две могили се намира в местността 

“Гърка” на площ от 15 дка в западна посока от града и е на около 3 км. от 

него, с Кадастралeн       № 000381 .  

 Всички населени места от общината са с организирано сметосъбиране 

с изключение на с.Широково и имат отредени сметища. 

В гр.Две могили има поставени 89 контейнера “Бобър” , 14 бр. контейнери 

тип “Бургаски” и 700 бр. кофи за  смет.-“Карнобатски “; “Кука “. 

Сметосъбирането и сметоизвозването на гр.Две могили се извършва от 

фирма “Астон сервиз”ООД гр.Русе, а в останалите населени места с шасита 

. 

 Фирма “Феникс приват”АД гр.Русе клон гр.Две могили събира 

вторични  суровини . Същата събира акумулатори,и батерии и ги извозва до 

гр.Русе. 

 В гр.Две могили има лицензирана фирма ЕТ”ТС Транс – Пламен 

Калинов” за  събиране на отработени масла и извозва същите до фирма 

“Лубрика”гр.Русе. 



 

 

 

6 Почви и нарушени терени 

 

1На територията на Община Две могили потенциални източници на 

замърсяване на почвите с тежки метали и нефтени продукти няма,тъй като 

няма предприятия източници на такива замърсявания пестицидите като 

основни средства за агрохимична защита на растенията се използват и ще се 

използват масово за напред.Дълги години след ликвидирането на бившите 

ТКЗС-та имаше залежали пестициди с изтекъл срок на годност, които 

представляваха опасност за живота и здравето на хората поради липсата на 

отговорно стопанисване на същите.Беше направен опис по землища на 

всички складове с такива пестициди , като всички пестициди бяха събрани 

и капсуловани в бетонни контейнери и същите ще бъдат извозени и 

стифирани в специални депа. 

 Основен проблем на населените места е безотговорното депониране 

на отпадъците от селскостопанските обори,които освен механично 

замърсяване на каналната мрежа са и източници на нитратно замърсяване в 

следствие на процесите на разлагане . 

 Необходимо е разработване на дългосрочна програма за депониране и 

оползотворяване на тези видове отпадъци. 

2.С въвеждане на плановете на земеразделяне се обособиха три вида 

собственост на горите –държавна ,общинска и частна собственост. 

 По последни данни общия размер на горите възлиза близо на 

 70 000дка,като преобладава широколистна дървесина ,основно акация. 

 Периодично се извършва по предварително разрешени планове с 

Държавно лесничейство Бяла почистваща и гола сеч главно за осигуряване 

на дърва за огрев на населението.  

 Иглолистната дървесина преобладава главно в Държавният фонд и тя 

се използва единствено в крайна необходимост. 

3.На територията на общината има голямо разнообразие на видове 

растения и животни главно по поречието на река “Черни лом”.От 

животинските видове като обекти на ловен туризъм преобладават главно 

сърни, зайци ,елени,диви прасета, скален орел ,пепелянка и фазани.В 

последно време поради безотговорното отношение към отстрела на тези 

видове популацията им е силно намаляла.Поречието на река “Черни лом” 

представлява естествен резерват за различни видове билки жълт кантарион, 

подбел ,магарешки бодил, великденче ,и други с ценни биологични 

качества. 

 

 

 

7.Защитени територии и биоразнообразие 

 



 В живописната долина на река Черни лом на 35 км от гр. Русе се 

намира пещерата “Орлова чука”.Тя се е образувала в значително 

отдалечената от нас епоха, когато долината е била на нивото на 

пещерата.Открита е през 1941 год. и е проучвана частично, като картирани 

до сега ходове са с дължина 13.5 км 

По сведение на спелеоложки дружества “Орлова чука” е една от най-

големите и красиви пещери в България . 

 Пещерата се обитава целогодишно от многочислени колонии на осем 

вида прилепи.За всички тях тя е жизнено важно място за зимуване, а за пет 

вида е и “роден дом”. ”Орлова чука” е най-значимото убежище на 

пещеролюбиви видове прилепи в Североизточна България и с европейска 

значимост за опазване на прилепите като цяло. 

Областна администрация гр.Русе е подготвила проект “Прекрасният 

свят на пещерата “Орлова чука””, в който община Две могили е 

паратньор.С този проект се искат средства от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/за възстановяване на 

дейността и функционирането на пещерата/.С указ на Президиума на 

Народното събрание публикувано в Д.В.бр.84 от 1965 г.- тази пещера е 

обявена за национален резерват. 

 Намиращата се на територията на община Две могили екологична 

даденост пещера “Орлова чука” ни дава възможности за по-нататъшно 

развитие на района . 

 Археологическата зона на “Орлова чука”е залегната в националната 

стратегия за екотуризъм .Същата е и част от регионалния план за действие 

за екотуризъм .Екорегион –12 Влажни зони по река Дунав изготвено от 

асоциацията на Дунавските общини и част от основната стратегическа цел 

за развитието на екотуризма в област Русе .Природната забележителност 

“Орлова чука” е обявена с 80 хектара прилежаща площ и е включена в 

екотуристически  

пешеходен маршрут свързващ средновековната крепост –“Червен” и 

пещерата . 

 Пещерата “Орлова чука” трябва да бъде залегната като КЛЮЧ към 

бъдещото развитие на екотуризма в общината което ще даде възможности,  

както на общината така и на частните предприемачи да инвестират в 

екотуристическата инфраструктура биологичното земеделие и изграждане 

на съоръжения за вредното влияние на отпадъците в/у околната среда  

 

На територията на кметство К.Върбовка се намира лесопарк “Аязмото”. 

Отреден е с Решение № 4351 / 28.12.1971 г./ на Министерството на горите / 

 в/у 3483 дка залесена площ. 

 От древни времена е обитавана красивата долина, в която се намира 

манастира “Света Марина“.Разположен е сред гористи хълмове от дъб, бук, 

ясен, бор, акация, др.дървесни видове.  

В красивите околности на селото е местността “Бобов дол”, в която се 

намират вековното дърво и стар кладенец.Дървото е обявено за защитен 



обект със Заповед № 343 / 04.07.1978 година на КОПС и е с Д Р № 987.Това 

е дъб от вида Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на 

ствола - 4.16 м. 

В съседната местност “Дял Сърш “също има десетки вековни дъбове, 

габари, и круши. Изобилието на вода вероятно е причината за големите 

размери на дърветата в тези местности. 

 С всичко това ще се създадат предпоставки за развитието на 

екотуризма за повишаване на доходите чрез развитие на алтернативен 

туризъм, семеен бизнес в областта на производството на стоки и услуги 

свързани с туристическия сектор . 

 

8.Лечебни растения 

 

I.Общо описание на общината  

 

1.Географско положение на населеното място и физико-географски 

характеристики. 

 

 Местоположение 

Община Две могили е основна административна териториална 

единица, в която се осъществява самоуправлението на населението.Тя е 

юридическо лице със свои органи, собственост и самостоятелен бюджет. 

Община Две могили е разположена в Дунавската равнина.Намира се в 

югоизточната част на област Русе, върху площ 345 кв.км. и заема 13,1 % от 

територията й.Граничи със общините  - Опака , Иваново , Попово, Борово и 

Бяла . През територията й преминава ЖП линия Русе-Г.Оряховица, която се 

явява междинно звено на Европейските железопътни комуникации север-

юг(Хелзинки-Санкт Петербург-Истанбул-Атина).На границата с община 

Борово върви път Русе-София, който е в регионалната програма за 

европейско развитие и се явява транспортен коридор № 9.Също така през 

територията й преминават два третокласни пътя : гр.Русе – гр.Бяла и 

с.Тръстеник – гр.Попово.Същите свързват Русенска област с Търговишка и 

В.Търновска области. 

 Релеф 

Територията на общината се характеризира предимно с равнинен 

релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове.Геоложкият строеж е 

изграден от два вида строителни плочи – отски варовици и льосовидни 

отложения.Варовиците изграждат основата на района и се намират на 

дълбочина повече от 25м. 

Геоложкият профил на терена, проследен в дълбочина е : 

 Първи пласт-културен слой от насипни материали и растителна почва 

със средна мощност от 1,50 до 2метра; 

 Втори пласт-първи льосов хоризонт, изграден от белезникаво кафяв 

микропорест глинест льос с мощност от 2,50 метра. 

 Почви 



Обработваемата земя е 188 576 дка.и представлява около 55% от 

общото землище на общината.Тя е богата, черноземна, благоприятна за 

отглеждане на всички видове селскостопански култури. 

Горният почвен слой, който е обработваемата почва на землището се 

състои от карнобатни черноземи, средно-излужени черноземи, типични 

черноземи, дилувиални ливади, скали и др. 

 

 Климат 

Община Две могили попада в областта на умерено континентален 

климат и според климатичното райониране в България тук има най добре 

изразена континенталност на климата:горещо лято студена зима, големи 

годишни амплитуди на температурата и подчертан летен максимум на 

валежите.Тук климатът се формира под влиянието на въздушните маси, 

които постъпват от умерени географски ширини – океански и 

континентални.Средната годишна температура е 12 градуса. 

Наблюдаващото се през последните десетилетия общо затопляне на 

климата се отразява и на климатичните условия на територията на 

общината. 

Валежите са разположени неравномерно.Най-големи количества 

падат през летните месеци, а най-малко през зимните.През есента, зимата и 

началото на пролетта валежите имат обложен характер и са по 

продължителни, а през лятото са краткотрайни и имат проливен характер. 

Първите снеговалежи започват през месец ноември, а последните през 

месец април. 

Преобладаващи ветрове, с почти еднакъв дял, са североизточните и 

югозападните.С най малка повторяемост са северните, североизточните и 

южните ветрове.Тихо време има приблизително ¼ от общия брой на дните 

през годината. 

По отношение на атмосферното замърсяване Община Две могили не 

се причислява към районите, определени като замърсени. 

Промишлени производства, които оказват негативно влияние върху 

атмосферния въздух няма.Единственото замърсяване на въздуха на 

територията на общината е от битовото отопление през зимния сезон.Това 

води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен двуокис. 

 

 Растителност 

На територията на общината има голямо разнообразие от видове 

растения. 

На обработваемите земеделски земи се отглеждат предимно хлебно 

фуражни растения – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, люцерна. 

Зеленчукопроизводството е сведено почти до минимум след спиране 

работата на консервения комбинат в с.Бъзовец. 

От няколко години се наблюдава засилване на интереса към 

отглеждане на лечебни растения.Доказателство за това е факта, че в района 

на общината са засети около 2000 дка. Кориандър посевен, около 20 дка. 



Бял риган, около 15 дка. Ружа медицинска и др.Тенденцията за в бъдеще е 

увеличаване на засетите площите и включване на други видове лечебни 

растения. 

Разнообразието от лечебни растения на територията на общината е 

около 150 вида, като поречието на река “Черни лом” представлява естествен 

резерват за различни видове билки с ценни биологични качества. 

Горите в землището са култивирани.Преобладават широколистните 

видове дървета – акация, топола, клен, дъб, габър бряст, липа, леска, бреза и 

др. 

 

 

 

 Население 

Община Две могили включва: 1 общински център град Две могили и 

11 кметства и е от IV-ти функционален тип. 

Характеристика на населението се определя от следните показатели : 

Общ брой;гъстотата и разпределението и структура – 

полова,възрастова,етническа и религиозна. 

 По брой на населението община Две могили е една от средните 

общини в областта.Общия брой на населението с постоянен адрес в 

общината е 11810 души в т.ч. за гр. Две могили 4797 човека..Естественият 

прираст на населението на общината е отрицателен ,механичният прираст е 

позитивен,формиран от преселени в по-големите административни 

центрове .Обезпокоителен е факта регистриращ намаляване на населението 

не само в кметствата но и в общинският център. 

 .Общата смъртност нараства,а раждаемостта намалява.Детската смъртност 

се наблюдава най-често сред социално слабите групи от населението и се 

дължи на лошите условия ,липсата на хигиена и парични средства . 

 Локалната демографска криза се отчита и с втория статистически 

показател. Гъстотата на населението в община Две могили е 36,28души 

/км2. 

Населението е неравномерно разпределено-41,45% е съсредоточено в 

общинския център.Три са по-големите кметства Баниска, Бъзовец и 

Кацелово с население 11,54% от общия брой на общината. Имаме само две 

кметства с население под 100 души,а останалите варират от 300 до 600души 

 Средната възрастова граница на населението е 55години.  

Възрастовият състав на населението в общината е с регресивна структура 

Делът на населението в под трудоспособна възраст е 19,71% ,а в 

нетрудоспособна възраст е 29,76 .Икономически активното население е 

50,51%.В по малките кметства преобладаващ е делът на застаряващото 

население . 

 През последните години се наблюдава масово изселване на местното 

население в други държави.Младото поколение се ориентира към по 

големите административни центрове.  

 В етническо отношение преобладаващото население в общината е: 



българи-58,7% § турци-26,6% § роми-14,8%.Вероизповеданието е източно 

православно. 

 За нашия район не е на лице сезонно увеличаване или намаляване на 

населението. 

 

 Собственост и използване на земята 

Формите на стопанисване на земеделската земя са разнообразни. 

Преобладаваща е кооперативната, със стопанисвана земя 117537 дка. от 9 

бр. кооперации. Отдадената под аренда на 8 бр. арендатори е 31350 

дка.Стопанисваната от 34 бр. индивидуални собственици е 39689 дка. 

Останалата част са трайни насаждения-овощни градини и лозови масиви, 

които реално не влияят на икономиката на общината тъй като са в малки 

размери и не представляват интерес за земеделските производители. През 

общината преминават реките “Черни лом” и “Баниски лом”, които са 

потенциален източник за поливане на обработваеми земеделски земи. Те са 

чисти от техническа гледна точка тъй като в акваторията им няма работещи 

предприятия,замърсяващи ги с непречистени промишлени води. 

На границата между кметствата с.Баниска и с.Копривец /община 

Бяла/ е построен най-големия язовир в област Русе – яз. “Баниска”. 

С въвеждане на плановете за земеразделяне се обособиха три вида 

собственост на горите – държавна, общинска и частна собственост. 

По последни данни общия размер на горите възлиза близо на 70 000 

дка., като преобладава широколистната дървесина, основно акация. 

Периодично се извършва по предварително разрешени планове с 

Държавно лесничейство-Бяла почистваща и гола сеч главно за осигуряване 

на дърва за огрев на населението. 

Иглолистната дървесина преобладава главно в Държавния горски 

фонд и тя се използва единствено в крайна необходимост. 

 

 

 ІІ.Списък на типове местообитания 
 

 Община Две могили разполага с общ селскостопански фонд 257543 

дка.в това число 185174 дка.ниви, 1329 дка.ливади, 68281 дка. горски фонд 

и 4581 дка. трайни насаждения. 

 

Землище Площ на 

землището 

Селско 

стопански 

фонд 

в т.ч. 

ниви 

В т.ч. 

ливади 

В т.ч. 

трайни 

насаждения 

Горски 

фонд 

Баниска 34 244 23 222 17 392 370 353 9 114 

Батишница 24 364 20 769 17 140  512 2 235 

Бъзовец 31 324 22 342 16 711  110 7 751 

Две 

могили 

39 392 33 210 25 108  768 2 334 



Каран 

Върбовка 

32 910 21 980 14 811  279 9 872 

Кацелово 47 523 35 990 26 403  239 9 617 

Могилино 28 169 20 273 13 775 174 717 6 871 

Острица 30 880 21 747 14 548  213 8 210 

Пепелина 19 970 16 424 10 579 606 283 2 826 

Помен 16 210 11 045 8 098  181 4 522 

Чилнов 18 625 14 927 9 952  303 2 737 

Широково 18 547 15 614 10 657 179 623 2 192 

ОБЩО : 324 095 257 543 185 174 1 329 4 581 68 281 

 

 Поради пресечения характер на релефа на общината, както и 

наличието на двете реки “Баниски лом” и “Черни лом” са създадени 

естествени условия за разпространение на определени видове лечебни 

растения. Естествените местообитания на лечебните растения на 

територията са главно в горския фонд и ливадите.Главно по поречието на 

реките съществуват условия за провлажняване на близко разположените 

ливади.На практика освен използването им като такива се създават условия 

и за естествено размножаване и видово разнообразие на билките.Пример за 

това са умерено влажните ливади в местностите “Ливадите”, “Лагера”, 

“Урум пънар” по поречието на река ”Черни лом” в землищата на селата 

Широково и Пепелина съответно от по 180 дка.и 606 дка. 

 Блатисти места има в село Острица-създадени от характерния 

релеф и подържани от извори и село Широков-при събирането на двете 

реки “Баниски лом” и “Черни лом”. Пасища и мери има около всяко 

населено място. 

 Поради липсата на големи реки на територията на общината заливни 

гори не се срещат. 

 Ясно обособени долове има в селата: 

- с.Пепелина в местността “Кара сърт” 

- с.Каран Върбовка в местността “Аязмо” 

- с.Баниска в местността “Чанаджика” 

Около поречието на река “ Черни лом” в землищата на селата 

с.Широково и с.Пепелина съществуват каменисти склонове и сипеи, 

оформили се от ерозиращото действие на течащата вода през 

хилядолетията, като така са създадени благоприятни условия за богато 

разнообразие от лечебни растения. 

 Естествени гори има във всички населени места на общината, като с 

по голяма концентрация на гори са селата : Каран Върбовка, Кацелово, 

Баниска, Острица и Бъзовец. 

 

 

ІІІ.Лечебни растения с голяма значимост 
  



 Основен фактор при определяне значимостта на даден вид лечебно 

растение за населението на общината е пазарът /търсенето и изкупната 

цена/.Изхождайки от този факт, като значими могат да се определят 

следните видове лечебни растения, по начина им на ползване : 

 

№ ЛЕЧЕБНО РАСТЕНИЕ УПОТРЕБЯВАНА ЧАСТ 

1. 2. 3. 

1. Бъз нисък Плодове и корени 

2. Шипка Плодове 

3. Малина  Плодове и листа 

4. Глог Плодовете, листата и цветовете 

5. Коприва  Листата и коренищата 

6. Смрадлика  Листата 

7. Живовляк Листа, семена и сок 

8. Мащерка  Цъфтящите надземни части 

9. Жълт кантарион Надземната част 

10. Червен риган Цветоносните връхни части 

11.  Маточина Листата и цъфтящите връхни части на 

стъблото 

12.  Равнец Цвета и надземната част 

13.  Липа Цвета 

14.  Акация Цветовете листата и кората 

15.  Черен бъз Цветовете и корените 

16.  Лайка Цветните кошнички 

17.  Репеи Корените 

18.  Глухарче Корените 

19.  Върба Кората 

20.  Горска ягода Плодовете и листата 

21.  Змийско мляко Стръковете 

22.  Полска капина Листата, корените и плодовете 

23.  Полски хвощ Лятното зелено стъбло 

24.  Чубрица Връхните части 

25.  Магданоз Плодчета, листа и корени 

26.  Копър Плодовете и цъфтящата част 

27.  Резене Зрелите плодове и цялата надземна цъфтяща 

част 

28.  Сминдух  

29.  Подбел Листата и цветните кошнички 

 

 

Не по малко значими са и останалите видове, които не предизвикват 

голям интерес сред билкозаготвителите, но се срещат доста често на 

територията на общината. 



 

 Най-често срещаните лечебни растения намиращи се по поречието на 

реките “Черни лом”и “Баниски лом” са - Коприва , Дива мента, Камшик, 

Змийско мляко, Дяволска уста, Детелина, Медицинска ружа, Бял чероман, 

Пеперика, Репеи, Черен Глог, Черен бъз. 

 В горите и около тях най-широко разпространение намират : 

Сребристо листната липа, Бялата акация, Бялата върба, Орех, 

Трепетлика,.Срещат се в почти всички гори и се събират за листа, цвят, 

кори и плодове.Във вид на храсти в покрайнините на горите се срещат : 

Дрян, Смрадлика, Глог, Леска, Трънка, Черен бъз, Люляк,Шипка. 

 По влажните части – Живовляк, Бъзак, Бръшля, Змийско мляко, 

Репей, Подбел, Лечебен жаблек 

 По склонове и скалисти местности – Люляк, Смрадлика, Шипка, 

Риган, , Магарешки бодил, Кокичета. 

 В обработваемите площи /ниви/, в по големи количества, във вид на 

плевели се срещат – Татул, Поветица, Троскут, Кускута, Великденче, 

Бутрак, Кукувича прежда, Дива лайка, Овчарска торбичка. 

 По синори и край пътищата – Смрадлика, Шипка, Риган червен, Дива 

лайка, Къпини, Глог червен, Бъз черен, Трънка , Магарешки бодил, Пелини, 

Равнец. 

 В горите, във вид на тревисти лечебни растения се срещат – 

Маточина, Смрадлика, Коприва, Мехунка, Мащерка, Живовляк, Бъзак.В 

липовите гори на селата Батишница, Баниска и Бъзовец се наблюдават 

концентрирани находища на Кокиче.В по малки количества, на петна се 

срещат Минзохар, Кукуряк и Пролетен синчец. 

 

 

Таблица систематизираща данните от направените проучвания : 

 

№ Вид 

 

 

Местобитание Срещаемост Добив 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Бъз нисък Край, селища 

пътища, храсти 

На петна За лични, 

промишлени 

нужди 

2.  Шипка Редки гори, по 

тревисти склонове, 

синори, равнини 

На петна За лични и 

промишлени 

нужди 

3.  Босилек В населени места, 

дворове 

На петна За лични нужди 

4.  Овчарска 

торбичка 

По тревисти места, 

пасища, ливади 

На петна и 

масиви 

За промишлени 

нужди 



5.  Коприва  Дерета, ливади, 

пасища 

На петна За лични, 

промишлени 

нужди 

6.  Смрадлика  Гори, сухи и 

каменисти места 

На петна За лични нужди 

7.  Живовляк Поляни, ливади, 

покрай, реки 

По единично и 

на петна 

За лични, 

промишлени 

нужди 

8.  Мащерка  Тревисти места, 

ливади и равнини 

По единично и 

на петна  

За лични нужди 

9.  Жълт 

кантарион 

По тревисти места, 

по нивите 

По единично и 

на петна 

За лични, 

промишлени 

нужди 

10.  Червен риган Сухи тревисти и 

каменисти места 

По единично и 

на петна 

За лични, 

промишлени 

нужди 

11.  Маточина По тревисти и 

каменисти места, 

гори, реки, по 

дворове и градини 

По единично и 

на петна 

За лични, 

промишлени 

нужди 

12.  Равнец По тревисти места, 

край пътища, ливади 

На петна и 

разпръснато 

За лични нужди 

13.  Липа Гори, населени места  В масиви и по 

единично 

За лични, 

промишлени 

нужди 

14.  Акация Гори, край пътища В масиви и по 

единично 

За лични, 

промишлени 

нужди 

15.  Черен бъз Покрай реки, 

храсталаци и 

населени места 

По единично и 

на петна 

За лични, 

промишлени 

нужди 

16.  Лайка Пасища, ливади, 

поляни, синори, край 

пътища, в населени 

места 

На петна За лични, 

промишлени 

нужди 

17.  Репеи Влажни места, гори, 

поляни, около 

населени места 

По единично и 

на петна 

За лични нужди 

18.  Глухарче По песъчливи места, 

пасища, ливади, 

синори, край 

пътища, по зелени 

площи 

Разпръснато За лични нужди 



19.  Върба По поречието на 

реките 

По единично За лични нужди 

20.  Горска ягода Гори, поляни, 

храсталаци 

Разпръснато За лични нужди 

21.  Чубрица Из градините в 

населените места 

На петна За лични нужди 

22.  Магданоз Из градините в 

населените места 

На петна За лични нужди 

23.  Копър Из градините в 

населените места 

На петна За лични нужди 

24.  Сминдух Из градините в 

населените места 

На петна За лични нужди 

25.  Подбел По влажни места, по 

поречието на реките, 

насипи 

Разпръснато За лични нужди 

 

 Посочените в таблицата данни /мостообитание, срещаемост и добив/ 

на са с постоянен характер.Във времето лечебните растения сменят 

естествените си местообитания и променят количествата си.Като основна 

причина за тези промени е влиянието на човешкия фактор, като 

лесовъдските мероприятия и извършваните сечи в горските насаждения, 

почиствания и корекции на речните корита, събирането на лечебни 

растения за лични и промишлени нужди и др.За подържане на по-голяма 

адекватност и осъществяване на необходимия контрол от страна на 

общината е необходимо Проекта “Лечебни растения” към общинската 

програма за опазване на околната среда да бъде актуализиран след три 

години. 

 

ІV.Мерки за опазване на лечебните растения 
Мерките, които община Две могили предприема за опазване на 

лечебните растения на цялата територия, се изразяват в следното : 

 

1.Въвеждане на ограничения за достъп на хора и животни до 

естествените местообитания на лечебните растения. 

2.Ограничаване на добива на лечебни растения. 

3.Издадена заповед № 140/27.06.2003г.на кмета на община Две 

могили с която е регламентиран реда и начина за ползване на лечебни 

растения, както и ограничения при ползване. 

4.Осъществяване на контрол при издаване на позволителни за 

ползване на лечебни растения от естествените им находища на 

основание чл.21, ал.2 т.2 от закона за лечебните растения. 

5.Информиране на населението чрез писмени съобщения и съобщения  

по местната радио уредба относно забрани за беритба, изкореняване, 



и продажба на лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване на защитените видове. 

 

 

 

9. Шум 

 

 На територията на Община Две могили няма предприятия и 

съоръжения създаващи голямо излъчване на шум. 

Основни източници на шума в общината са движението на транспортни 

средства /леки, товарни автомобили и др./,.което не е натоварено,и за  

гр.Две могили ЖП линията,която минава през града. 

 

 

 

10.Зелени площи 

 

 Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за 

широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, 

извън селищни паркове и лесопаркове, представляващи публична 

собственост.  

Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено 

обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, 

производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и 

озеленените площи с друго специфично предназначение – гробищни 

паркове, защитени насаждения и др. 

През последните години поради липса на средства е чувствително намалено 

създаването на нови зелени площи на територията на общината, но и 

малкото  

озеленяване, което се прави не се опазва достатъчно – основно поради 

слабата екологична култура на населението ни. 

 

 

 

11.Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения  

 

 В Община Две могили няма източници на радиационни излъчвания и 

йонизиращи лъчения. Общината е извън активната 40 километрова зона от 

радиационно облъчване.  

Общината не попада в други трасгранични радиационни 

замърсявания. 

За постоянното наблюдение за радиационното замърсяване и облъчване се 

извършва всекидневно наблюдение с ренгенометър от дежурния по 

общински съвет по сигурност. 

 



 

12.Управленски. 

 

 Община Две могили е приела собствен набор от екологични 

документи в изпълнение на националното законодателство и регионалните 

наредби правилници и програми,- към момента както следва: 

 1.Общинска програма за управление на отпадъците, приета и 

действаща от 2000 год. 

 2.План за действие към общинската програма за управление на 

отпадъците.  

 3.Наредба № 3 за опазване обществения ред, собствеността, околната 

среда и комунално – битовата дейност на общината. 

 4.Общинска програма за опазване на околната среда и план за 

действие към нея, която предлагаме за приемане на сесията сега на 

основание  

Чл.79  ал./ 1 /  и / 2 /от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 

 Със Заповед № 267 от 25.11.2003 г.на кмета на Община Две могили  

Управлението и контрола на дейностите с отпадъците и функциите 

визирани в Чл.15  ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ са 

възложени за  

гр.Две могили на зам. кмета Ахмед Назиф Феим и за всички населени места 

–кметове на кметства. 

 С проблемите на околната среда към общината се занимава лицето  

Ганка Иванова Цанева –  на длъжност старши специалист “Благоустройство 

и комунално стопанство “-извън щата на Общинската администрация . 

 Информацията по въпросите на околната среда се получава от : 

 1.Абонамент нормативни документи по “Екология”. 

 2.Компютърна програма с нормативни документи /сиела/. 

 

 

13.Финансови 

 Бюджетът на Община Две могили за 2003г. е в размер на 2845933 лв. 

в приходната и разходната част. 

 Собствените приходи на общината за общински дейности са в размер 

на 535 062 лв.,в това число свързани с околната среда –такса битови 

отпадъци е в размер –87 707 лв.  

 Разходите през 2003г. свързани с дейност “Чистота”са 102 061 лв  В 

дейност “Други дейности по благоустрояване и опазване на околната среда 

“ са извършени  разходи свързани с околната среда в размер на 112 551лв. 

Разходите свързани с опазване на околната среда през годината са два пъти 

по-вече от постъпилите собствени приходи. 

 

 

 

14.Демографски 



 

 Община Две могили включва: 1 общински център град Две могили и 

11 кметства .Характеристика на населението се определя от следните 

показатели : 

Общ брой;гъстотата и разпределението и структура – 

полова,възрастова,етническа и религиозна. 

 По брой на населението община Две могили е една от средните 

общини в областта.Общия брой на населението с постоянен адрес в 

общината е 11810 души ..Естественият прираст на населението на общината 

е отрицателен ,механичният прираст е позитивен,формиран от преселени в 

по-големите административни центрове .Обезпокоителен е факта 

регистриращ намаляване на населението не само в кметствата но и в 

общинският център. 

 .Общата смъртност нараства,а раждаемостта намалява.Детската смъртност 

се наблюдава най-често сред социално слабите групи от населението и се 

дължи на лошите условия ,липсата на хигиена и парични средства . 

 Локалната демографска криза се отчита и с втория статистически 

показател. Гъстотата на населението в община Две могили е 36,28души 

/км2. 

Населението е неравномерно разпределено-41,45% е съсредоточено в 

общинския център.Три са по-големите кметства Баниска, Бъзовец и 

Кацелово са население 11,54% от общия брой на общината. Имаме само две 

кметства с население под 100 души,а останалите варират от 300 до 600души 

 Средната възрастова граница на населението е 55години.  

Възрастовият състав на населението в общината е с регресивна структура 

Делът на населението в под трудоспособна възраст е 19,71% ,а в 

нетрудоспособна възраст е 29,76 .Икономически активното население е 

50,51%.В по малките кметства преобладаващ е делът на застаряващото 

население . 

 През последните години се наблюдава масово изселване на местното 

население в други държави.Младото поколение се ориентира към по 

големите административни центрове.  

 В етническо отношение преобладаващото население в общината е: 

Българи-58,7% § турци-26,6% § роми -14,8%.Вероизповеданието е източно 

православно. 

 За нашия район не е на лице сезонно увеличаване или намаляване на 

населението. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 

 

1.Добро географско разположение 

 

2.Наличие на природна даденост 

пещера “Орлова чука”с богато 

биоразнообразие на прилепи в нея. 

 

3.Красиво протичащата река “Черни 

лом”през общината в близост до 

пещерата, и през вилното селище 

с.Пепелина 

 

4.м.Аязмото-манастир “Света 

Марина” 

и Вековно дърво до с.К.Върбовка -

на 

около 4 км от река Черни лом. 

 

5.Добра информационна мрежа 

 

6.Организирано сметосъбиране 

 

7.Водоснабдени населени места 

 

9 Добро културно – историческо 

наследство  

 

 

1Слаба екологична култура 

 

2.Не добро стопанисване на 

природните ресурси 

 

 

3.Липса на рекламноинформационни 

материали. 

 

 

 

4.Липса на средства за подобряване 

екологичното състояние на общината 

 

 

5.Липса на канализация 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

ЗАПЛАХИ 

 

1.Чрез Област Русе –България е член 

на работната общност Дунавски 

страни /структура на Европейският 

съюз/ което е възможност за 

развитие на екотуризъм и в по-широк 

контекст на екорегион-12  

 

1.Липса на средства за решаване на 

екологичните проблеми 



2.Използване на възможностите на 

ФАР-Транс гранично 

сътрудничество за развитието на 

екотуризъм в екорегион – 12 в плана 

на който е включена пещерата 

“Орлова чука “ 

 

3.Включване в международни 

туристически маршрути 

 

4.Използване на възможностите на 

частният бизнес за решаване 

екологичните проблеми. 
 

 

 

ІІІ Визия за околната среда на общината 

 

Община Две могили е известна с природната даденост пещера “Орлова 

чука”,разположена между най-големите меандри на река “Черни лом”, 

която три пъти сменя рязко посоката на своето течение и образува силни 

извивки в каньона през който протича .Зелените брегове, красивите 

разположени на брега на  река“Черни лом” скали, богатото биоразнообразие 

на пещерата, богато културно-историческо наследство, чист въздух, чисти 

населени места, наличие на местни вододайни зони организирано 

сметосъбиране и др. 

Стратегическата цел на този план е: 

След 6 години да направим нашата община  -една от най – чистите ;най 

– добре озеленена; с изградена канализация; организирано разделно 

сметосъбиране .. 

Възстановена пещерата “Орлова чука “със създадени условия за запазване 

на биоразнообразието,а екотуризмът като част от икономическото развитие 

на общината .Местните власти ще бъдат двигателя на тези процеси -с 

развито, 

отговорно и загрижено отношение към природата и възпитанието на 

населението 

 

 

 

 

ІV.Стратегически цели 

 

1.Съхраняване на природното и културно наследство  



 1:1 Инвентаризиране на наличните ресурси и създаване на единна 

база данни за тях  

 1:2 Опазване и устойчиво използване на природните ресурси в 

общината  

 1:3 Обучение и повишаване на общественото разбиране за формиране 

на еко култура  

 

2.Развитие на еко туристически бизнес  

 2:1 Създаване на подходяща обща и специфична туристическа 

инфраструктура  

 2:2 Привличане на финансови ресурси за подпомагане развитието на 

екотуризма в Община Две могили. 

 2:3 Стимулиране на стопанските субекти и не правителствените 

организации за развитие на екотуризма чрез създаване на регионална  

и местна политика / икономика за екотуризъм/ 

 2:4 Създаване на механизъм за разпространение на информация за 

възможностите за Община Две могили  

 

3.Регионално и местно развитие  

 3:1 Развитие на местен потенциал за екотуризъм  

 3:2 Разработване и реализиране на местни стратегии и планове за 

развитие на екотуризъм  

 3:3 Приобщаване на населението към опазването, подържането и 

експонирането чрез туризма на природните и исторически ресурси  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2004 – 2010 година 

 

 
 С този план се посочват избраните мерки за достигане на всички 

специфични цели за решаване на екологичните проблеми на общината  

Целите на плана  

 1 Изследвания на въздуха  

 2.Решаване проблемите на водите  

 3. Решаване проблемите с отпадъците 

 4.Почви 

 5.Опазване на защитени територии 

 6.Увеличаване на зелените площи  

 7.Създаване на условията за развитие на екотуризъм 
 

№ 

по 

ред 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

СРОК 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРЕДСТВА 

1 2 3 4 5 

І АДМИНИСТРАТИВНО -

ПРАВНИ 

   

1  

Създаване на общинска комисия 

по екология 

 

31.03. 

2004 г 

 

кмет 

 

2.  

Приемане план за действие на 

комисията  

 

 

30.04. 

2004 г 

 

Зам. кмет 

 

3.  

Контрол по изпълнение на 

общинската програма за 

опазване на околната среда  

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет 

 

4.  

Отчет за резултатите от 

реализиране на програмата 

 

Ежегодно 

 

Зам. кмет 

 



 

 

ІІ 
ВЪЗДУХ 

   

1.  

Да се направят изследвания на 

въздуха на територията на 

общината от специалисти  

 

 

 

2005 г 

 

Зам. Кмет 

 

1000 

ІІІ 
ВОДИ 

   

1.  

Премахване замърсяването в 

близост до помпената станция –

село Бъзовец 

 

30.03. 

2004 г 

 

Зам. Кмет 

300 

2.   

.Постоянно подържане и ремонт 

на водопроводната мрежа в 

общината 

 

 

Постоянен 

 

ВИК 

 

3.  

Почистване и благоустрояване 

бреговете на река “Черни лом” и 

“Баниски лом” 

 

 

2006 

 

Зам. Кмет 

 

20 000 

4.  

Създаване условията за развитие 

на рибовъдството в рибарниците 

на територията на общината  

 

 

Постоянен 

 

Кмет 

 

5.  

Изграждане на канализация в 

гр.Две могили  

 

 

2010 

 

Кмет 

 

 

ІV 
Отпадъци 

   

 

1. 

 

Увеличаване периметъра на 

почистваните територии и 

населени места, чрез по 

етапното им включване в 

системата на организираното 

сметосъбиране  

 

 

2005 

 

 

Кмет 

 

 



 

 

2. 

 

.Въвеждане на разделно 

събиране на отпадъци в 

общинските админ, Банка и 

Поща и др. 

 

 

31.12. 

2004 г 

 

Зам. Кмет 

 

Ф-ма “Астон 

сервиз”ООД 

 

3.  

Благоустрояване на торовите 

площадки и контрол по тяхното 

използване 

 

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 

 

4.  

Разработване на програма за 

депониране и оползотворяване  

на оборски тор 

 

 

 

2006 

 

 

Зам. Кмет 

 

 

 

5.  

Почистване и подържане на 

уличните платна, площадите, 

парковете, и др. За обществено 

ползване  

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 

 

 

6. 

 

 

Контрол по изпълнение на 

наредбата върху целия процес на 

управление на отпадъците  

 

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 

 

 

7. 

 

 

Почистване на замърсените 

територии около населените 

места  

 

30.04 

2004 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 

 

8. 

 

Опазване на общинските мери 

около населените места от 

замърсяване, чрез постоянен 

контрол и налагане на санкции 

 

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 



V 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

   

 

1. 

 

Картотекиране и създаване база 

данни за защитените територии 

на територията на общината  

 

 

 

2004 

 

Зам Кмет 

 

2. Като партньор по проекта 

“Прекрасният свят на пещерата 

“Орлова чука “- да съдействаме 

за реализирането на проекта  

 

При 

започване 

работа по 

проекта 

 

 

Кмет 

 

 

2500 евро 

3.  

Контрол по брането и 

използването на билките  

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

кметове 

 

4.  

Проучване на скалите по 

поречието на река “Черни лом” 

 

 

2008 

 

  

5. Контрол по брането и 

използването на билките  

 

Постоянен  

Зам. кмет 

 

VІ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ    

1.  

Подновяване и увеличаване на 

зелените площи във всички 

населени места  

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

Кметове 

 

2.  

Подновяване уличното 

озеленяване във всички 

населени места 

 

 

 

 

Постоянен 

 

Зам. Кмет и  

Кметове 

 

3. Съвместно с горско стопанство 

Общината да предприеме 

залесяване. 

 

 

 

2005 г 

 

Зам. Кмет и  

Кметове 

 



VІІ РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ 
   

1.  

Разработване на общински план 

за развитие на екотуризъм 

 

 

31.12. 

2004 г 

 

. Кмет 

 

 

 

 

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 1.Длъжностно лице отговорно за изпълнението на Програмата за 

опазване на околната среда е зам.кмета на общината Две могили –Ахмед 

Назиф Феим. 

 2.Комисия, която ще се събира периодично за отчет на напредъка и 

ще взема отношение по възникнали проблеми  

 3.За периодичността на актуализация на програмата – отчета за 

изпълнението й пред Общински съвет и информиране на РИОСВ гр.Русе –

Ганка Иванова Цанева –ст. специалист БКС и Нейхан Рафет – ст.експерт 

“Земеделие и транспорт” 

 

 
 

VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА 

 

 Програмата е разработена от Ганка Иванова Цанева – старши 

специалист Благоустройство и комунално стопанство със завършен курс за 

Разработване и управление на малки проекти .Привличане на инвестиции в 

малка община – удостоверение № 0019 от 24.09.2003г на Асоциация за 

регионално развитие на област Русе.  

 Допълненият раздел “Лечебни растения” е разработен от Нейхан 

Рафет – ст.експерт “Земеделие и транспорт”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 - схема на област Русе 

 - схема на община Две могили  

 - фото галерия на пещерата ”Орлова чука” 
 

 

 

7150Две могили, 

 бул.”България”84 

, тел./факс08141/2254, 

 e mail:obst_dvemogili@mbox.digsis.bg 


