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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ••••ОБЛАСТ РУСЕ  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 08141/2006, 2007;e-mail:obshtina@dvemogili.bg 

 

 

 

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА МАНДАТ 2015 г. - 

2019 г. ЗА 2017 г. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
В изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Ви представям отчета за изпълнение 

на управленската програма на Кмета на Община Две могили за 2017 г.  
Отчитам пред Вас втората година от своя мандат, която бе динамична и многообразна. 
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на Община Две 

могили. В същото време, изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на 
кмета за мандат 2015–2019 г.  

За постигане на приоритетите, визирани в Програмата за управление, основните принципи на работа на кмета и ръководената от 
него Общинска администрация се основаваха на:  

• Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори; 

• Отзивчивост; 
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• Ефикасност и ефективност; 

• Откритост и прозрачност; 

• Върховенство на закона; 

• Етично поведение; 

• Компетентност и капацитет; 

• Иновации и отвореност за промени; 

• Устойчивост и дългосрочна ориентация; 

• Стабилно финансово управление; 

• Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 

• Отчетност. 

ЗА ДОБРО И 

Целите на политиката на местната власт, заложени в Програмата за управление за мандат 2015-2019 г. и продиктувани от стремежа 
за превръщане на община Две могили в едно добро място за живеене са:  

� Създаване на условия за увеличаване конкурентноспособността на община Две могили. 

� Повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетост. 

� Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на вътрешнообщинските различия между града и селата на 
общината. 

� Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданско общество. 

 

За постигане на целите през отминалата 2017 г. последователно се работи в посочените по-долу приоритетни области: 

І. Планиране на дългосрочно и средносрочно устойчиво развитие на общината в различните сектори на обществения живот 

– икономика, градоустройство, социална сфера, комунално стопанство, образование, туризъм и др. с активното участие на 

гражданското общество.  

Планирани дейности: 

1. Привеждане на плановия процес в общината в съответствие с приоритетите на ЕС и на страната като предпоставка за 
перспективно развитие и привличане на финансови ресурси. 
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№ Наименование на планираната дейност Изпълнение през 2017 г. забележка 

1.  Приемане на Общ устройствен план за 
развитие на общината 

С Решение № 890 от 26.09.2017 г. бе открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки чрез публично състезание с предмет 
„Изработване на общ устройствен план на Община Две могили”. 
След провеждане на процедурата, с Решение № 1192 от 13.11.2017 
г. за изпълнител на поръчката е определен „МАПТИЙМ” ЕООД 
гр. София и сключен Договор № 296 от 06.12.2017 г. Срокът за 
изпълнение на услугата е 30.09.2018 г. Пълна информация за 
проведената обществена поръчка можете да откриете на интернет 
адрес: https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/a2-
0002929.html. 

 

2. Актуализиране на Общински план за 
развитие 2014-2020 г.  

 

През месец декември 2017 г. бе подготвена актуализация 
на Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 
Същата се наложи поради съществените промени на 
икономическите и социални условия в общината, както и 
актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия 
за развитие на област Русе. Актуализацията на Плана за развитие 
на община Две могили е извършена на основание с чл. 38, ал. 1, т. 
1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие и е изготвена в съответствие с препоръките, дадени в 
Междинната оценка за изпълнение на Общинския план за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г. Актуализацията 
касае основно раздел II. Цели и приоритети за развитие на община 
Две могили за периода 2014 - 2020 г., и свързаните с него раздел 
III. Индикативна финансова таблица, раздел IV. Индикатори за 
наблюдение и оценка на Плана и раздел VII. Програма за 
реализация на Общинския план за развитие. 

Актуализираният 

План за развитие на 

Община Две могили е 

внесен за разглеждане и 

обсъждане в Общински 

съвет с докладна записка 

вх. № 4 от 08.01.2018 г. и 

приет на тридесет и 

четвъртото заседание 

на съвета на 26.01.2018 г. 

 

 

2. Развитие на екологичната инфраструктура при провеждане на социално поносима ценова политика. 
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№ Наименование на планираната дейност Изпълнение през 2017 г. забележка 

2.1 За питейни води: реализация на проекти за 
изграждане и подмяна на водопроводи в 
населените места в община Две могили (с. 
Баниска, с. Могилино, индустриална зона 
„Запад” - гр. Две могили) 

В изпълнение на тази дейност от програмата за управление през 2017 г. бе 
възложено и реализирано изпълнение на строително-монтажни работи за 
обект: ”Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на 

гр. Две могили, по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, 

ОК 498 до ОК 505 и от ОК 4199 през ОК 498, ок 496, ОК 495, ОК 36А в гр. 

Две могили” с подобект Първи етап „От ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, 

ОК 498 до ОК 505” чрез обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от 
ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 
Правилника за прилагане на закона. Въз основа на проведената процедура е 
сключен договор № 137 от 22.06.2017 г. със срок за изпълнение 59 
календарни дни. Договорът е изпълнен и СМР са приети. Подробна 
информация може да откриете на следния интернет адрес: 
https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-3-zop/a3-0002354.html. 

 

2.2 Рекултивация на общинско сметище – Две 
могили и изграждане на площадки за 
компостиране, строителни отпадъци и 
сепариране 

Със Заповед на директора на РИОСВ гр. Русе, в края на 2017 г. бе закрито 
общинското депо за битови отпадъци. Заповедта е оспорена пред 
Административен съд гр. Русе и към настоящия момент съдебният спор е 
висящ. Междувременно с Решение № 685 по Протокол № 33 от 22.12.2017 
г. Общински съвет Две могили даде съгласие за изработване на технически 
проект на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за 
битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381 гр. Две могили и да 
кандидатства с проекта. Предстои изпълнение на решението през 2018 г. 

 

2.3. Развитие на транспортната инфраструктура. 

 

В изпълнение на тази планирана дейност от Програмата за 
изпълнение през 2017 г. Община Две могили сключи договор № 195 от 
29.09.2017 г. за СМР на обект: „Изкърпване на третокласна пътна мрежа 
(Път ІІІ – 501 и Път ІІІ – 5001), изкърпване на общинска пътна мрежа (Път 
RSE 1005 от жп спирка с. Батишница да село Бъзовец, изкърпване на улици 
в град Две могили, Община Две могили и ремонт на водосток по Път № 
RSE 1085 на км 3+613”. Договорът с „Пътинженеринг” АД гр. Русе е 
изпълнен. 

 

 

3. Развитие на комуналното стопанство. 

 
№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 



5 
 

3.1 Повишаване 
ефективността на 
управление на 
отпадъците. 

 

През отминалата година в общината бе засилена контролната дейност от страна на СЗ 
КООРС. Премина се към ликвидация на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили и 
изпълнение на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депото от страна 
на общината чрез служители в дейност Чистота. След затваряне на общинското депо в края на 
годината предстоят действия по рекултивация и доизграждане на Регионално депо гр. Бяла. В 
изпълнение на Решение № 685 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г. на Общински съвет Две 
могили предстои да разработим технически проект за обект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депоза битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, 
община Две могили” през 2018 г. 

На 13.04.2017 г. между „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД и ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
бе сключен ДОГОВОР за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки.  

Общината предоставя правото, а ЕКОПАК приема да организира за своя сметка 
система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчните материали: 
хартия и картон, метали и пластмаси от домакинствата, търговски и административни 
обекти, като прилага Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Разпределението на контейнерите по населени места е следното: 
• Град Две могили – 10 точки; 
• Село Баниска – 3 точки. 

Съгласно чл. 23 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 
жители се осигурява една трицветна „точка”. 

Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране са определени 
съвместно от участниците в системата – община Две могили, „Астон Сервиз” ООД и 
„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Град Две могили  

1. Пещера „Орлова чука” – 1 комплект 
2. ул. „Александър Стамболийски”/бул. „България” – 1 комплект 
3. ул. „Изгрев” – 1 комплект 
4. ул. „Кирил и Методий”/СУ „Св. Св. Кирил и Методий”/ – 1 комплект 
5. бул. „България”/ул. „Христо Смирненски” – паркинга на Общината – 1 комплект 
6. ул. „Христо Ботев” – поликлиника – 1 комплект 
7. ул. „Н. Й. Вапцаров” – паркинга пред Автогарата – 1 комплект 
8. ул. „Дружба” – 1 комплект 
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9. бул. „България”, ул. „Пловдив” – срещу Аптеката – 1 комплект 
10. ул. „Баба Тонка” – 1 комплект 

 
С. Баниска  

1. ул. „Христо Ботев” – района на ОУ „Христо Ботев” – 1 комплект 
2. ул. „Централна” – 2 комплекта 

ІІ. Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни предприятия с 

цел поддържане и създаване на работни места. 

Важна предпоставка за икономическия растеж на общината са добре работещите малки и средни предприятия, които да бъдат 
стимулирани за активизиране на предприемачеството. Участието на икономическите партньори е необходимо условие за успешното 
местно развитие. Особено ценни са техните знания и умения в управлението на капитала и човешките ресурси. 

Планирани дейности: 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1 Изработване на общи и 
подробни устройствени 
планове като предпоставка за 
преодоляване липсата на 
съгласуваност между 
устройственото и 
стратегическото планиране на 
територията  

В изпълнение на планираната дейност през 2017 г. бе проведена обществена поръчка с 
предмет „Изработване на Общ устройствен план на Община Две могили”. Поръчката е 
възложена и има сключен договор на 06.12.2017 г. със срок на изпълнение 30.09.2018 г. 
През настоящата година предстои изработване и одобряване на общия устройствен план. 

 

 

2. Обособяване на индустриални 
зони. 

В изпълнение на тази планирана дейност през 2017 г. бе изграден първи етап на 
водопровод в стопански двор „Запад” в гр. Две могили, с което е решен проблема за 
самостоятелно ползване на питейна вода от собствениците на имотите там. Предстои 
реализацията на втори етап през 2018 г. По отношение стопански двор „Изток” през 2017 
г. бе изработен технически проект за обект „Изграждане на водопровод стопански двор 
„Изток” гр. Две могили. При осигуряване на финансиране, същият ще бъде реализиран. 

 

3. Анализ и използване ресурса 
на общинската собственост в 
различните й правно-
организационни форми  за: 

1. Развитие на базисната 
инфраструктура с цел 

С Решение № 426 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. Общински съвет Две могили 
утвърди нова структура и численост на общинска администрация. Съгласно утвърдената 
структура в Дирекция „Регионално развитие” бе обособен отдел „Общинска собственост и 
регионално развитие”. През 2017 г. бе проведен конкурс за назначаване на началник на 
отдела, който встъпи в длъжност на 09.05.2017 г. Със създаденото ново структурно звено 
се цели подобряване ефективността в управлението на общинската собственост. 
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създаване на добър 
икономически климат. 

2. Създаване на сектор в 
общинска администрация за 
ефективно управление на 
общинската собственост. 

4. Подкрепа за развитие на 
туристическия потенциал:  

1. Разработване на програма 
за развитие на туризма, 
включваща максимално 
използване на туристическия 
потенциал и диверсификация 
на туристическия продукт. 

В изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, с Решение № 354 по Протокол № 18 от 
30.09.2016 г. на Общински съвет е приета Програма за развитие на туризма за периода 
2016-2018 година в Община Две могили. С Решение № 504 по Протокол № 24 от 
24.03.2017 г. бе приет Отчет за изпълнение на Програмата за 2016 г. 

 

5. Подобряване условията за 
развитие на база „Орлова 
чука” (пътна инфраструктура, 
хижа, търговски обект). 

През 2017 г. в хижа „Орлова чука” с. Пепелина бе извършен цялостен вътрешен ремонт. 
Подновен бе инвентара, извършен основен ремонт на помещения и парната инсталация, 
поставена нова дограма, с което създадохме условия за развитие на туристическата 
дейност. В района на пещерата бе изградена система за осветление и видеонаблюдение на 
комплекса. 

 

6. Иницииране създаването на 
консултативен стопански 
съвет с представители на 
бизнеса за идентифициране на 
важни за общината проблеми 
и предлагане на възможни 
решения. 

В съответствие с чл. 13 от Закона за туризма, със Заповед № 181 от 09.02.2016 г. е 
създаден Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Две могили. 
Консултативният съвет  организира своята дейност в съответствие с правилник, утвърден 
от кмета на Общината със Заповед № 177 от 08.02.2016 г. През 2017 г. съветът е заседавал 
един път и е приел отчета на Програмата за развитие на туризма за 2016 г.  

 

ІІІ. Ефективен мениджмънт при управление на финансовите и материалните ресурси на общината. 

Финансирането на общината не върви в крак с разширените й разходни отговорности, поради което е от изключителна важност 
прилагането на ефективен мениджмънт при управление на наличните финансови и материални ресурси. Това налага общината да търси 
възможности за разширяване приходите си, за да изпълнява разходните си задължения.  

Планирани дейности: 

1. Прилагане на гъвкави методи за повишаване приходната част на бюджета. 
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№ Наименование на планираната 

дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Местните данъци и такси да 
се определят при спазване на 
принципите на споделяне на 
тежестта на кризата между 
общината, бизнеса и гражданите и 
стимулиране на събираемостта. 
Ограничаване на тенденцията за 
ежегодно нарастване на 
несъбраните вземания, чрез тясно 
взаимодействие с органите на НАП, 
АДФИ, частни съдебни 
изпълнители, органите на МВР 

През 2017 г. не са извършвани промени в размера на местните данъци и такси. В 
съответствие с новоутвърдената структура на общинска администрация бе проведен 
конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси”. 
Същият встъпи в длъжност на 09.05.2017 г. Стремежът на общинска администрация 
е намаляване на несъбираните вземания чрез насърчаване на доброволните 
плащания и в краен случай предприемане на действия по принудително събиране. 
През изминалата година са образувани 34 изпълнителни дела от частни съдебни 
изпълнители и съставени 395 акта за установяване на задължения по реда на ДОПК. 

 

2. Повишаване на динамичността и 
гъвкавостта в управленските 
действия по събиране на наемите от 
общинско имущество. 

Отдел „Общинска собственост и регионално развитие” работи по намаляване на 
дела на неплатени наемни вноски чрез предприемане на активни действия по 
тяхното събиране. Предпочитаният метод е да се стимулира доброволното 
погасяване на задълженията чрез изпращане на покани за доброволно изпълнение и 
потвърждение на задължения. Въпреки това към 31.12.2017 г. са несъбрани около 
226 000 лв., от които около 140 000 лв. наем за пасища от минали години със 
сдружения по животновъди 

 

3. Приемане на годишни програми за 
управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
ежегодно преди приемането на бюджета на общината, се приема Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в съответствие с 
приетата в началото на мандата Стратегия за управление на общинската 
собственост. 

 

4. Стратегически решения, 
свързани с общинските дружество и 
предприятия по отношение на: 

Търговското дружество с общинско участие в капитала „Черни Лом 2008” ЕООД гр. 
Две могили е създадено през 2008 г. След обстоен финансов анализ на извършваната 
от него дейност се предприеха действия по прекратяването му и се откри 
производство по ликвидация. Въз основа на предявените вземания, бяха 
удовлетворени кредиторите, предстои изготвяне на заключителен баланс и отчет на 
дружеството и заличаването му в Търговския регистър 

 

ІV. Подобряване на жизнената среда 
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Осигуряването на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда, е един от основните фактори за 
преодоляване на демографската криза. Като част от техническата инфраструктура, тя е предпоставка за привличане на инвестиции и за 
осигуряване на устойчиво развитие. 

Планирани дейности: 

№ Наименование на планираната 

дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Рехабилитация и 
реконструкция на улични мрежи и 
тротоари във всички населени 
места от общината. Определяне на 
места за паркиране встрани от 
главни улици 

В изпълнение на планираната дейност през 2017 г. от инвестиционната програма на 
общината продължиха ремонтите на тротоари в град Две могили. Средствата за 
ремонт на тротоари са в размер на 2209 лв., като тази дейност продължава и през 2018 
г. 

 

2. Изготвяне и изпълнение на 
проекти за подобряване на 
заобикалящата ни физическа и 
жилищна среда, включващи: 

2.1. За гр. Две могили: 

� изграждане на спортен 
център (до къща-музей Филип 
Тотю); 

� реконструкция и ремонт на 
физкултурен салон и плувен 
комплекс в СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”; 

� подобряване на условията в 
паркова територия, разположена 
до „Автогара”; 

� изграждане на площадка по 
безопасност на движението до 
„Поликлиника”; 

� подобряване състоянието 
на християнски и мюсюлмански 
гробищни паркове; 

 
През 2017 г. бяха изработени проекти, с които се кандидатства за финансиране от 
различични институци за следните обекти: 
 
 

� Изработен е идеен проект за „Спортен комплекс със зали за тенис на маса и 
фитнес в кв. 47 гр. Две могиили” (бившите бараки). Очакваме финансиране; 

� Ремонт „Спортен комплекс в СУ Две могили” (технически проект). Проектът 
е насочен към привеждане на състоянието на училищната спортна база в 
съответствие с утвърдените международни стандарти и изисквания на ЕС и 
осигуряване на по-добри условия за учениците. Очакваме финансиране от 
ММС; 

� „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ – I, кв. 
151, гр. Две могили, община Две могили“ - Изграждането на зона за спорт, 
включваща фитнес на открито, значително ще подобри достъпа до спорт на 
населението и ще осигури възможности за активни занимания и отдих на 
открито.  Фитнесът на открито ще удовлетвори желанието на голям брой деца, 
ученици и младежи да спортуват; 

� „Изграждане на мини футболно игрище в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.2878 в град Две могили“ Изграждането на мини футболно игрище, 
значително ще подобри достъпа до спорт на населението и ще осигури 
възможности за активни занимания и отдих на открито и повишаване 
екологичната култура на подрастващите; 

� „Текущ ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 
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� подмяна на уличното 
осветление с енергоспестяващи 
осветителни тела; 

� изпълнение на проекти по 
енергийна ефективност за детска 
градина, детска ясла, физкултурен 
салон и плувен комплекс в СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий”; 

� футболно игрище с малки 
врати (ул. „Русалка”); 

� изграждане на парк 
„Могилите”. 

20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили“ на обща 
стойност 128 291,02 лв., като сумата от 70 560,06 лв. ще бъде съфинасирана от 
общинския бюджет. С проекта ще се кандидатства по проект „Красива 
България“ към МТСП. 
През 2017 г. бяха реализирани следните обекти: 

� „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ с 
първи етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация“ 
Изпълнена е метална и дървена конструкция на покрива на блок А-А, 
направена е дъсчена обшивка, изпълнено е покритие с керемиди, тип 
„Мизия“, изпълнено е водоотвеждането от покрива на блок А-А, изпълнена е 
мълниезащита; 

� Стартирахме поетапна подмяна на уличното осветление в град Две могили с 
енергоспестяващи осветителни тела; 

� Извършен ремонт въздухоотводи в сградата на училищния стол, стопанисвана 
от общинско предприятие „Обществено хранене”; 

� Извършен  ремонт на сградата на стадион „Филип Тотю” гр. Две могили; 
� Почистване и премахване на опасни дървета на територията на общината; 
� Извършено геодезическо заснемане на водните площи в град Две могили и 

подготовка на кандидатски проект пред Оперативна програма „Околна среда”. 
 2.2. За населените места от 

община Две могили: 

� училище и детска градина 
в с. Баниска; 

� централна част и паркови 
територии; 

� детски площадки; 

� читалища; 

� улична мрежа; 

� улично осветление. 

В населените места от общината през 2017 г. бе извършено следното: 
 

� „Изграждане фитнес на открито в с. Чилнов, Община Две могили” - Проектът 
цели създаване на приятно място за игра и отмора на подрастващите, подобряване 
на жизнената среда в населеното място. Благоустрояването и обособяването на 
зона за отдих и допринася за подобряването на цялостния облик на населеното 
място; 
� „Обособяване зона за спорт и детски игри в с. Баниска” Проектът цели 
подобряване на жизнената среда в населеното място. Благоустрояването и 
обособяването на зона за отдих и допринася за подобряването на цялостния облик 
на населеното място.Монтирани са мини футболно игрище, волейболно игрище и 
фитнес уреди на открито. 
� „Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда-1927“ с. 
Батишница“ С реализирането на проекта се цели извършване ремонт на покривна 
конструкция с цел спиране на течовете от дъждовни и снежни води, 
водоотвеждане на покрива, ламаринена обшивка. Във връзка с енергийната 
ефективност на сградата се извършва външна и вътрешна изолация с 
необходимите за това дейности, подменя се старата дограмата с нова. За 
осигуряване на достъпна среда се изгражда рампа за инвалиди и санитарни възли. 
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� Извършен бе ремонт на подпорна стена пред сградата на кметството в с. 
Каран Върбовка; 
� Извършена подмяна на дограма и ремонт на помещения в читалище с. 
Кацелово, включващо циклене и лакиране на под и освежаване на помещение; 
� Почистване на паметника в с. Кацелово, възстановяване на снимков материал 
и почистване е разширяване на път; 
� Ремонт на площадка пред сградата на читалището в с. Чилнов; 

Все още очакват одобрение проектите ни „Въвеждане на енергоспестяващи 
мерки в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили” и „Реконструкция, 
модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в 
Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област 
Русе”. 

3. Прилагане на превантивни 
охранителни дейности чрез 
видеонаблюдение на възлови 
места. 

 

Необходимостта от превантивна охранителна дейност на възлови места, заложена в 
Програмата за управление за мандат 2015-2019 г. е безспорна. От началото на 
мандата бяха извършени няколко посегателства върху общинската собственост в 
района на пещера „Орлова чука”. Затова през миналата година бе изградена система 
за видеонаблюдение около пещера „Орлова чука” на стойност 2457 лв. През 
настоящата година продължаваме с изграждането на системи на възлови места в 
населените места на общината.  

 

 

V. Гарантиране и модернизиране на здравната инфрастрктура в общината 

 

Планирани дейности:  

 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Изграждане на 
рехабилитационен център в 
сградата на поликлиниката 

С Решение № 663 по Протокол № 32 от 24.11.2017 г. Общински съвет даде съгласие да 
бъдат отдадени под наем за осъществяване на специализирана доболнична медицинска 
помощ по договор с РЗОК помещения (бивш рентген) в бивша Поликлиника. 
Помещенията бяха ремонтирани и приведени в съответсттвие с изискванията за 
осъществяване на предвидената дейност. След проведен публичен търг с явно наддаване, 
предстои сключване на договор и разкриване на рехабилитационен център. 

 

2. Подобряване на системата 
на здравното и 
стоматологичното обслужване 

 
С Решение № 640 по Протокол № 31 от 27.10.2017 г. Общински съвет даде съгласие да 
бъде отдаден под наем зъболекарския кабинет в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 
могили. Предстои провеждането на търга и сключване на договор със стоматолог, който 

 



12 
 

в детските и учебните 
заведения на територията на 
общината. 

да се грижи за учениците в учебното заведение. 

 

VІ. Провеждане на социална и демографска политика 

Планирани дейности: 

 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Успешно приключване на 
Проект „Нови възможности за 
грижа” и „Звено за социални 
услуги в Община Две 
могили”, които предоставят 
услугите „Домашен 
помощник” и „Личен 
асистент” в Община Две 
могили. Изготвяне на база 
данни за лица с тежки 
увреждания, за включване в 
бъдещи проекти или 
включване на услугата за 
финансиране, като държавно 
делегирана дейност 

През 2017 г. се реализира проекта „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.” Услугата 
ползват 50 потребителя, като целевата група е: 

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 
съответната дирекция „Социално подпомагане“; 

• Самотно живеещи лица и семейства, които немогат да се издържат чрез имуществото си 
или труда си и получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;  

• Скитащи и бездомни деца и лица; 

• Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от 
Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Подадено е искане за увеличаване броя на потребителите и удължаване срока на 
предоставената услуга. Сключено е допълнително споразумение, като броя на лицата е 
увеличен от 50 на 70 потребителя, а срока е удължен до 31.12.2019 г. 
„Звено за социални услуги в Община Две могили” Общата цел на проекта е да се подобри 
качеството на живот и на достъпа до интегрирани социални услуги за социално 
включване, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 
за самообслужване, както и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на 
труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.  
От 01 октомври 2017 г. е сключено споразумение между Агенция за социално 
подпомагане и Община Две могили във връзка с Постановление № 137/05.07.2017 г. за 
удължаване срока на социалната услуга до 31 декември 2017 г. 
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2.` Участие на общината в 
програми, насочени към 
осигуряване на заетост на 
продължително безработни 
лица, чрез осигуряване в 
рамките на мандата на не по-
малко от 200 работни места за 
временна заетост 

През 2017 г. са реализирани: 
1. Проект „Обучения и заетост за младите хора” финансиран от ОПРЧР чрез 

ЕСФ и Инициативата за младежка заетост. През  месец май 2017 г. са обучени 10 лица до 
29 г., от които 9 са назначени на работа като „Озеленители“ за 6 месеца, а от 1 август  
2017 г. стартира втори етап на проекта.,  като без обучение са наети 5 лица,  на длъжност 
„Работник поддръжка” за 6 месеца.  

2. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта 
се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността 
„Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до 22.03.2018 г. (за срок от 1 година и 
половина) на 8 часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст не по – 
вече от 2 години. Обща стойност на проекта е 12 500 лв.  

3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” финансирана от 
държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е 
назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016г до 31.07.2018г. (за 
срок от 2 години) на 8 часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Обща 
стойност на проекта е 13 300 лв. 

4. „Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. 
Отпуснати са 5 броя, от които за Две могили са 4 бр. и за Каран Върбовка – 1 бр., които са 
назначени на длъжността „Общ работник” за период от 17.10.2016г. до 31.03.2017г. (за 
срок от 5,5 месеца) на 6 часа. Обща стойност на проекта 10 940 лв. 

5. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта 
се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността 
„Общ работник” за период от 01.11.2016г. до 31.08.2017г. (за срок от 1 година и 2 месеца) 
на 8 часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст, но не повече от 2 
години. Обща стойност на проекта е 6300 лв. 

6. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2017 г. Общината е 
кандидатствала за три позиции, имаше одобрена една кандидатура. Лицето ще започне 
работа от 01.02.2018 г. 

7. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта 
се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността 
„Общ работник” за период от 01.09.2017 г. до 31.08.2019 г. (за срок от 2 година) на 8 часа. 
„Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. Отпуснати са 4 
броя за гр. Две могили, които са назначени на длъжността „Работник, поддръжка на 
пътища” за период от 15.05.2017 г. до 14.11.2017 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. 

 

VІІ. Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование 
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Планирани дейности: 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Изготвяне на План-програма 
за ограничаване на децата, 
които са необхванати и/или 
отпадат от училище. 
Активизиране ролята на 
социалните работници, 
координация и уеднаквяване 
на критериалните схеми при 
събирането и обмена на данни 
между различните 
институции, които са 
натоварени с мониторинг на 
състоянието  на общинско 
ниво 

С Решение № 373 от 05.07.2017 г. е създаден механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 
задължителна предучилищна и училищна възраст. През 2017 г. със заповед на кмета на 
общината са определени районите на действие на екипите за обхват. Представителите на 
общинска администрация участват в междуинституционалните екипи, назначени от 
началника на РУО Русе. Екипите обходиха всички адреси на деца, подлежащи на 
задължително обучение и всички те са обхванати в образователната система на 
територията на Община Две могили. 

 

2. Разширяване на дейностите 
на Център за обществена 
подкрепа 

През 2017 г. реализирахме проект „Организиране и провеждане на фестивал на децата 
от ЦОП от Североизточна България под надслов „ОРЛОВА ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА, 
РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ“. С изпълнението на проекта се стимулира интереса на децата 
и младежите с различен социален статус в културното и образователно развитие и 
увеличаване възможностите за откриване и творческо развитие на даровити деца и 
младежи от социалните институции и деца от етносите. Осигури се поле за изява на 
творческите заложби и потенциал на децата. 

 

VІІІ. Опазване и развитие на културата 

Планирани дейности: 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Ежегодно подпомагане 
дейността на културните 
институции, чрез 
финансиране на културния 

Културният календар на Община Две могили се приема ежегодно от Общински съвет. 
Стремим се да развиваме и обогатяваме дейносттите. Община Две могили, съвместно с 
читалището като културен институт финансира реализирането му. 
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календар на Община Две 
могили. 

ІХ. Развитие на младежките дейности и спорта 

   

Планирани дейности: 

 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Изграждане на 
многофункционален 
спортно-развлекателен 
комплекс 

Разработени са проекти за изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито 
в УПИ – I, кв. 151, гр. Две могили, община Две могили“ - Изграждането на зона за спорт, 
включваща фитнес на открито, значително ще подобри достъпа до спорт на населението и 
ще осигури възможности за активни занимания и отдих на открито.  Фитнесът на открито 
ще удовлетвори желанието на голям брой деца, ученици и младежи да спортуват и 
„Изграждане на мини футболно игрище в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в 
град Две могили“ Изграждането на мини футболно игрище, значително ще подобри 
достъпа до спорт на населението и ще осигури възможности за активни занимания и отдих 
на открито и повишаване екологичната култура на подрастващите 

 

2. Финансиране на 
дейности в ежегодния 
Спортен календар 

Ежегодно се приема и Спортен календар от Общински съвет, който се обезпечава 
финансово от общината 

 

Х. Изграждане на доверие в общинската администрация 

 

Планирани дейности: 

 

№ Наименование на 

планираната дейност 

Изпълнение през 2017 г. забележка 

1. Преструктуриране на 
администрацията в 
съответствие с основните 
задачи пред нея в рамките 
на управленския мандат. 

От 01.01.2017 г. е в сила нова структура на общинска администрация. Въз основа 
на одобрената численост и структура  е разработено длъжностно разписание и 
утвърден нов Устройствен правилник на администрацията.  
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Повишаване на 
ефективността от работа в 
екип и ясно дефиниране на 
правомощия и 
отговорности в 
администрацията 

2. Оптимизиране на 
административните услуги 
и прилагане на електронно 
управление 

� Съгласно Наредбата за Административния регистър служителите, определени 
със заповед на кмета на Общината, следва да въвеждат и поддържат актуални 
данни за всяка административна услуга/режим в Административния регистър 
в срок 3 дни от деня на вписването, съответно на промяната или заличаването 
на административната услуга в Регистъра на услугите. Община Две могили в 
срок до 01 август 2017 г. извърши актуализация на информацията за 
предоставяните 139 административни услуги в Административния регистър, 
включително документите, които се изискват за всяка една услуга или режим 
съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за Административния регистър. 
Информацията е достъпна за гражданите и бизнеса на електронния адрес на 
регистъра, откъдето могат да бъдат изтегляни и образците за заявяване на 
видовете услуги. 

� В изпълнение на Закона за гражданската регистрация в общината е осигурено 
съхраняването на хартиените регистри по гражданско състояние в следващите 
130 години. Честото ползване на хартиените носители води до влошаване на 
състоянието на регистрите и рязко съкращава срока на тяхното ползване. 
Когато се изисква справка по хартиените регистри, това обикновено отнема 
доста време и неудобство за администрацията и гражданите. С оглед 
подобряване на ефективността на работа приключихме с цифровизацията на 
12 500 страници от старите семейни регистри от 1946 до 1958 год. През месец 
юни 2017 г. е направено заснемане на 10 000 страници от регистрите по 
гражданско състояние за периода 1911 – 1920 г. Към 30.12.2017 г. всички 
записи на заснетите хартиени актове са добавени в база данни на програмен 
продукт Act Ware. Когато един регистър е цифровизиран, гражданина може да 
бъде обслужен незабавно, без служителя да го препраща за други документи 
С Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи 

административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за 
електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, 
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утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Тази 
процедура гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на 
административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на 
административни услуги на гражданите и на бизнеса. През 2017 г. общинска 
администрация извърши следното: 

- подаде заявление за вписване в административния регистър на община Две 
могили и включване в електронния документооборот; 

- получи потвърждение от ДАЕУ; 
- приведе електронната система за документи от доставчика на АИС 

«Архимед» в съответствие с единния технически портал и и настройки на VPN 
мрежа; 

- инсталира транспортен сертификат на сървъра на общината; 
- тества техническата готовност на системата за документооборот на 

общинската администрация за достъп до съответните регистри. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
Заедно с екипа на общинска администрация си поставихме амбициозни цели, които да направят нашия град и община по-красиво, 

уютно и добро място за живеене. Считам, че с по-високо темпо на работа и мотивация, както и благодарение на доброто сътрудничество с 
Общински съвет - Две могили, представителите на медиите и доверието на гражданите, ще утвърждаваме Община Две могили като все 
по-привлекателно място за хората и бизнеса. 

 
 
 
 
 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 


