
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА 

ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА 
1 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА 

 НА КМЕТА НА ОБЩИНА  

ДВЕ МОГИЛИ  

ЗА 2018 ГОДИНА 

  



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА 

ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА 
2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
 
1. 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. 

2. Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за 

развитие на малки и средни предприятия с цел поддържане и създаване на 

работни места 

3. Ефективен мениджмънт при управление на финансовите и материалните 

ресурси на общината 

4. Подобряване на жизнената среда 

5. Гарантиране и модернизиране на здравната инфрастрктура в общината 

6. Провеждане на социална и демографска политика 

7. Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование 

8. Опазване и развитие на културата 

9. Развитие на младежките дейности и спорта 

10. Изграждане на доверие в общинската администрация  

11. Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА 

ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА 
3 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Този документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 

Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата на 

кмета на Община Две могили и ръководената от него общинска администрация като 

обхваща периода на третата година от управлението през мандат 2015-2019 г.  

И през 2018 г., дейността на Община Две могили беше насочена към изпълнение на 

приоритетните области на Програмата за управление на Община Две могили през мандат 

2015- 2019 г. за постигане на основните цели, а именно:  

� 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. 

 

Можем да откроим 2018 г. като последователна в политиките!  

През 2018 г. останахме последователни в действията и намеренията си за постигане 

на начертаните цели, свързани с повишаване качеството на жизнената среда и равнището 

на заетост, създаване на условия за конкурентноспособност и засилване на местното 

самоуправление в общината, в партньорство с всички заинтересовани страни, в т. ч. с 

гражданите. Осигури се ефективно управление на средства с различни източници за 

изпълнението на проектите. Средствата бяха инвестирани в различни сфери на 

обществения живот, подобряване на жизнената среда, подобряване на екологичната 

инфраструктура, ремонтиране на сгради – общинска собственост, разширяване обхвата на 

социалните услуги.  

II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 
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.  

Съхраняването, развитието и извършването на целенасочени промени в условията 

за живот и труд в районите чрез взаимносвързани действия в икономическата и 

социалната сфера в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и защитата 

срещу всички форми на дискриминация гарантира устойчиво интегрирано регионално и 
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местно развитие. Стратегическото планиране на устойчиво интегрирано местно развитие е 

една от основните приоритетни области в управленската програма. 

В изпълнение на планираните дейности през 2018 г. : 

 

 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1.  Приемане на Общ 

устройствен план за 

развитие на общината 

След проведена процедура 

по реда на ЗОП, Община Две могили 

възложи „Изработване на общ 

устройствен план на Община Две 

могили”. През 2018 г. са събрани и 

предоставени всички изходни данни 

за изработването на ОУПО. Към 

настоящия момент изпълнителят 

декларира, че е пред завършване на 

предварителния проект на ОУПО. 

Предстои анексиране на договора с 

изпълнителя поради удължаване на 

сроковете за изпълнение до края на 

финансовата 2020 г. от МРРБ и 

набелязване на нови срокове. 

 

2. 
Актуализиране на 

Общински план за развитие 

2014-2020 г.  

 

През месец януари 2018 г. от 

Общински съвет бе приет 

Актуализирания План за развитие на 

Община Две могили 2014 – 2020 г. 

Актуализацията на Плана за развитие 

на Община Две могили бе извършена 

на основание с чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие и бе 

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 и приет на 

тридесет и четвъртото 

заседание на съвета на 

26.01.2018 г. с Решение № 

695 по Протокол № 34 
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2. Развитие и модернизация на инфраструктурата, допринасяща за засилване на 

конкурентноспособността на общината. 

 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

участъци от общински 

пътища: RSE 1082, TGV 

1137, RSE 2004, в 

Община Две могили” 

Проектът се финансира от ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 и е на стойност 4 676 953,39 лв. Целта 

на проекта е възстановяване на техническите 

характеристики на общинска пътна мрежа по път 

RSE 1082, път RSE 2004, път TGV 1137.  

Договорът за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ е под № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. 

Към настоящия момент са обявени процедури за: 

• Предоставяне на консултантски услуги за 

управление и отчитане на проекта – има 

сключен договор; 

• Избор на консултант за упражняване на 

независим строителен надзор при 

извършване на строително-монтажни 

работи по проекта – има сключен договор; 

• Избор на изпълнител за СМР по проекта – 

няма избран изпълнител (тече процедура по 

обжалване). 

 

2. 

„Ремонт и 

рехабилитация на улична 

мрежа и тротоари на 

участък от ул. „Христо 

Ботев”, гр. Две могили, 

Община Две могили” 

Проектът е финансиран с ПМС № 165 от 

07.08.2018 г. на стойност 413 423,00 лв. Целта на 

проекта е подобряване на уличната настилка, 

осигуряване на носимоспособност, подобряване на 

транспортно-експлоатационните качества, 

осигуряване на условия за безопасност на 

движението. Сключен договор по реда на ЗОП и 

към настоящия момент се изпълнява. 

 

3. 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

участъци от общински 

пътища: RSE 1082, TGV 

1137, RSE 2004, в 

Община Две могили” 

Целта на проекта е възстановяване на техническите 

характеристики на общинска пътна мрежа по път 

RSE 1082, път RSE 2004, път TGV 1137.  

Договорът за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ е под № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. с 

ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 на стойност 

4 676 953,39 лв. 

Към настоящият момент са обявени процедури за: 

• Предоставяне на консултантски услуги за 

управление и отчитане на проекта – има 

сключен договор; 

• Избор на консултант за упражняване на 

независим строителен надзор при 

извършване на строително-монтажни 

работи по проекта – има сключен договор; 
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• Избор на изпълнител за СМР по проекта – 

няма избран изпълнител (тече процедура по 

обжалване). 

4. 

„Основен ремонт на 

улица „Чипровци“, град 

Две могили, община Две 

могили  от  ОК 351 до 

ОК 417 с първи етап от 

км. 0+000 до 0+180“ 

Целта на проекта е подобряване на уличната 

настилка, осигуряване на носимоспособност, 

подобряване на транспортно-експлоатационните 

качества, осигуряване на условия за безопасност на 

движението. Проектът е финансиран от 

инвестиционната програма на Община Две могили 

на стойност 123 398,00 лв. След проведена 

обществена поръчка е сключен договор, който се 

изпълнява към настоящия момент. 

 

5. 
„Изграждане 

водопроводи в стопански 

двор „Запад“ в гр. Две 

могили” – втори етап от 

ОК 499, през ОК 498, ОК 

496, ОК 495 до ОК 36А 

Изпълнен е водопровод Ф63 и сградни 

водопроводни отклонения, с което се реши 

проблема за самостоятелно ползване на питейна 

вода от собствениците на прилежащите имоти. 

Стойността на проекта е 63 252,00 лв. с източник на 

финансиране – капиталови разходи по бюджета на 

Община Две могили. 

 

 

3. Развитие на комуналното стопанство. 

 

№ Наименование 
на 

планираната 
дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Повишаване 

ефективността 

на управление 

на отпадъците. 

 

„Доизграждане на регионална система за управление на 

отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща 

инфрасруктуря за външни връзки на площадката с 

републиканската пътна инфраструктура и мрежите на 

техническата инфраструктура“ - „РСУО – регион Борово 

(Бяла, област Русе) – площадка за сепарираща и 

компостираща инсталации“. Целта на проекта е изграждането 

на необходимата инфраструктура за екологосъобразното 

обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 

генерирани на територията на регион Борово, обхващащ 

Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово.  

С Решение № Р-7/11.08.2017 г. Община Бяла открива 

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доизграждане на Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе) и 

довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката 

с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура“ по 3 обособени позиции:  

• Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 
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област Русе)“. 

• Обособена позиция № 2: „Доизграждане на довеждаща 

инфраструктура за външни връзки на площадката на 

Регионалната система за управление на отпадъците за регион 

Борово (Бяла, област Русе) с републиканската пътна мрежа и 

мрежите на техническата инфраструктура”. 

• Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на 

машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване 

за Регионалната система за управление на отпадъците за 

регион Борово (Бяла, област Русе)“. 

И по трите обособени позиции има сключени договори за 
изпълнение. 
- Във връзка реализацията на проекта на заседание УС на 

ПУДООС е приел на Община Бяла да бъде отпусната 

безвъзмездна помощ в размер на 2 962 860,87 лв. с ДДС за 

финансиране на първи етап от проект „Доизграждане на 

регионална система за управление на отпадъците на регион 

Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфрасруктуря за 

външни връзки на площадката с републиканската пътна 

инфраструктура и мрежите на техническата инфраструктура“. 
- На заседание от 10.09.2018 г.  УС на ПУДООС е приел на 

Община Бяла да бъде отпусната безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 2 938 200,18 лв. с ДДС за втори етап на 

финансиране на проект „Доизграждане на Регионална система 

за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област 

Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 

площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на 

техническата инфраструктура“. На общо събрание на РСУО за 

регион Борово /Бяла, област Русе/ проведено на 16.11.2018 г. е 

взето решение мобилното експлоатационно оборудване, 

включващо компактор и превозно средство за транспортиране 

на контейнери да бъде финансирано с безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС, тъй като е неразделна част от 

проект: „Доизграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и 

довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката 

с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура. Стойността на проекта е 2 962 860,87 лв. 

БФП (за първи етап) от ПУДООС; 1 999 988,32 лв. безлихвен 

заем и 1 692 104.08 лв. от общините (включени в РСУО), 

2 938 200,18 лв. БФП (за втори етап) от ПУДООС и 252 000,00 

лв. безлихвен заем от ПУДООС. 

2. 
Рекултивация на 

общинско депо 

за ТБО 

През 2018 г. е изготвен работен проект за закриване и 

рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на 

територията на община Две могили в ПИ 20184.60.381 в 

местността „Пръчкалъка”. Съобразно утвърдените от УС на 

ПУДООС приоритети в сектор „Управление на отпадъците”, 

предприятието ще финансира рекултивацията на депа с 
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прекратена експлоатация. ПУДООС ще осигури средствата 

необходими за изпълнение на техническата рекултивация на 

депата, а задължение на общините ще бъде финансирането на 

тригодишната биологична рекултивация. Предвид това 

Общински съвет даде своето съгласие общината да 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред 

ПУДООС. След одобряване и осигуряване на финансиране 

предстои реализирането на проекта през 2019 г. 

3. 
Закупуване на 

нови МПС  

В края на миналата година бе закупен чисто нов трактор 

„Беларус” за нуждите на общината. Тракторът ще бъде 

използван за извършване на услугата почистване на 

обществени територии в населените места на общината. Той 

ще замени старата машина, която предоставихме в кметство 

Могилино за извършване на услуги на населението там. 

 

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. 

Сред основните приоритети на програмата за управление е икономическия растеж 

на общината. Основна предпоставка за това 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. 

Планирани дейности: 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. Изработване на общи и 

подробни 

устройствени планове 

като предпоставка за 

преодоляване липсата 

на съгласуваност 

между устройственото 

и стратегическото 

планиране на 

територията  

След проведена процедура по реда на ЗОП, Община 

Две могили възложи „Изработване на общ 

устройствен план на Община Две могили”. През 

2018 г. са събрани и предоставени всички изходни 

данни за изработването на ОУПО. Към настоящия 

момент изпълнителят декларира, че е пред 

завършване на предварителния проект на ОУПО. 

Предстои анексиране на договора с изпълнителя 

поради удължаване на сроковете за изпълнение до 

края на финансовата 2020 г. от МРРБ и набелязване 

на нови срокове. 

 

2. 
Обособяване на 

индустриални зони. 

В изпълнение на тази планирана дейност 

през 2018 г. бе изграден втори етап на водопровод в 

стопански двор „Запад” в гр. Две могили от ОК 499 

през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А. 

Изпълнението включва водопровод Ф63 и сградни 

водопроводни отклонения, с което е решен 

проблема за самостоятелно ползване на питейна 

вода от собствениците на прилежащите имоти. По 

отношение стопански двор „Изток” се очаква 

одобрение за финансиране на технически проект за 

обект „Изграждане на водопровод стопански двор 

„Изток” гр. Две могили. При осигуряване на 

финансиране, същият ще бъде реализиран. 
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3. 
Анализ и използване 

ресурса на общинската 

собственост в 

различните й правно-

организационни форми  

за развитие на 

базисната 

инфраструктура с цел 

създаване на добър 

икономически климат. 

След обстоен ежегоден анализ на 

състоянието на общинската собственост, Общински 

съвет, по предложение на кмета на общината 

приема Програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост. Програмата се 

изпълнява в рамките на годината и се отчита 

ежегодно. 

 

4. 
Подкрепа за развитие 

на туристическия 

потенциал. 

Подобряване на 

условията за развитие 

на база „Орлова чука”. 

Програмата за развитие на туризма за периода 

2016-2018 година в Община Две могили е приета от 

Общински съвет през 2016 г.. С Решение № 751 по 

Протокол № 36 от 30.03.2018 г. бе приет Отчет за 

изпълнение на Програмата за 2017 г. и план за 2018 

г. 

Вследствие направените инвестиции за реновиране 

на хижа Орлова чука” и благодарение на усилията 

на служителите от ОП „Общиствено хранене”, 

които работят в туристическия обект пещера 

„Орлова чука” през 2018 г. се отчита ръст от 

продажби на туристически услуги, а именно: вход 

пещера Орлова чука – 81 428.00 лв.; рекламни 

материали – 4869.00 лв.; нощувки хижа Орлова 

чука – 1048.00 лв. и туристически данък – 

102.00 лв. И през настоящата 2019 г. ще 

положим дължимите усилия за развитие на 

туристическия потенциал на туристическите 

обекти в общината. 

 

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

Планирани дейности: 

1. Прилагане на гъвкави методи за повишаване приходната част на бюджета. 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Местните данъци 

и такси да се определят 

при спазване на 

принципите на споделяне 

на тежестта между 

общината, бизнеса и 

гражданите и 

стимулиране на 

събираемостта. 

Ограничаване на 

тенденцията за ежегодно 

нарастване на 

несъбраните вземания, 

През 2018 г. са приети две изменения на Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни 

на физически и юридически лица на територията 

на Община Две могили и едно изменение на 

Наредба № 1 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Две могили. 

Промените са продиктувани от необходимостта 

да бъдат приведени разпоредбите на 

подзаконовите нормативни актове в съответствие 

с нормативни актове от по-висока степен, а 

именно изменения в Закона за местните данъци и 

такси, както и след протест от прокуратурата. С 
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чрез тясно 

взаимодействие с 

органите на НАП, 

държавни и частни 

съдебни изпълнители, 

органите на МВР 

направените изменения не е увеличаван размер 

на местните такси, единствено размера на данъка 

върху превозните средства е увеличен, съобразно 

въведената от законодателя нова концепция за 

определяне на този данък. Сред основните задачи 

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 

97 изпълнителни дела от частни съдебни 

изпълнители за сумата от 19649 лв. и съставени 

410 акта за установяване на задължения по реда 

на ДОПК. По този ред са събрани около 7000 лв. 

С цел повишаване на събираемостта, за този 

период са предприети действия по уведомяване 

на наследниците на починали, за предеклариране 

на имоти, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ 

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 31.12.2018 г. са несъбрани около 180 000 лв., 

от които около 131 000 лв. наем за пасища от 

минали години със сдружения по животновъди. 

Събраните суми възлизат на  402 236,05 лв. 

 

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: 

През 2018 г. приключи ликвидацията на 

търговското дружество с общинско участие в 

капитала „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две 

могили. Същото е заличено в Търговския 

регистър. 

 

5.  
Повишаване 

капацитета на общината 

за използване на 

европейските пари като 

средство за постигане на 

приоритетите за 

развитието. Включване 

на гражданите, бизнеса и 

И през изминалата година продължи тенденцията 

към повишаване на административния капацитет 

на общинска администрация за използване на 

европейските пари и парите от държавния 

бюджет като средство за постигане на устойчиво 

развитие на общината. Реализирани и в процес на 

реализация са проекти, финансирани по 

Оперативна програма за храни и / или 
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гражданските структури 

в процеса на планиране 

на проектите. 

Повишаване на 

капацитета за управление 

на средствата и 

ограничаване на обема на 

финансовите корекции 

материално подпомагане от Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, 

Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 г., подмярка 7.2; Оперативна програма за 

развитие на човешките ресурси, проект „Красива 

България” към МТСП, ПУДООС и др.  Към 

момента няма наложени нови финансови 

корекции. В началото на 2019 г. ще приключим 

плащанията по финансовата корекция, наложена 

по проект MIS код 657 „Организиране на 

исторически възстановки от ученици на две 

трансгранични общини Две могили и Кълъраш и 

презентиране на спектаклите пред 

обществеността” по програма Трансгранично 

сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 

г. Все още има висящ съдебен спор относно 

наложена корекция по ОПОС 2007-2013 г. 

ІV. Подобряване на жизнената среда 

Подобряването на средата, чрез подобряване на инфраструктурата във всичките ѝ 

аспекти и подобряване на околната среда, е най-важната предпоставка за повишаване на 

стандарта на живот в общината и за привличане на инвестиции. 

Планирани дейности: 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 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 2018 г. 

от инвестиционната програма на общината 

започна основен ремонт на улица „Чипровци” в 

град Две могили на стойност 123 398,00 лв. Със 

средства, отпуснати от държавния бюджет 

започна ремонт и на улица „Христо Ботев” гр. Две 

могили на стойност 413 423,00 лв. Очакваме 

одобрение и на проект „Реконструкция на улици в 

Община Две могили” по ПРСР 2014 – 2020 г., 

подмярка 7.2 на стойност 1 172 100,51 лв., с който 

се предвижда ремонт на шест улици в населените 

места Кацелово, Острица, Чилнов и Две могили. 

 

2. 
Изготвяне и 

изпълнение на проекти 

за подобряване на 

заобикалящата ни 

физическа и жилищна 

среда, включващи: 

2.1. За гр. Две могили: 

 

През 2018 г. бяха реализирани следните проекти: 

�  „Основен ремонт на санитарни възли в 

сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 

20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе условия за учениците 

на стойност 124 401,89 лв. по Проект 

„Красива България” към МТСП, 

съфинансиран от Община Две могили 

� Проект „Горска аптека“. Проектът се 

осъществи в  централната сграда на ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили, като целта е превръщане на двора 

на детската градина в природна среда за 

обучение, труд, спорт и игра на открито, 
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чрез оборудване на екозона в двора и 

монтиране на детски съоръжения за игра и 

е на стойност 4 999,76 лв. със средства от 

ПУДООС. 

� Продължихме поетапната подмяна на 

уличното осветление в град Две могили с 

енергоспестяващи осветителни тела; 

� Продължихме с почистване и премахване 

на опасни дървета на територията на 

общината; 

� Извършен бе ремонт на тоалетните, 

лекарския кабинет и портиерната в ПГСС 

гр. Две могили 

 
2.2 За населените 

места от община 

Две могили: 

 

В населените места от общината през 2018 г. бе 

извършено следното: 

 

� Проект „Посланици на природата“ във 

филиала на детската градина в село Кацелово. 

Целта е почистване, залесяване и озеленяване 

на дворното пространство и създаване на кът 

за обучение и игра на открито на стойност 

4 954,80 лв., финансиран чрез ПУДООС; 

� „Ремонт и модернизация на кметство в 

село Баниска, Община Две могили, Област Русе”. 

Съгласно проекта ще бъдат изпълнени следните 

строително-ремонтни работи: 

• подмяна на дограма; 

• подмяна на осветителни тела; 

• нова настилка във фоайе; 

� ремонт на санитарно помещение и др. на 

обща стойност 15 413,00 лв. 

 

 

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”. През миналата 

година продължихме 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 

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 
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сградата на поликлиниката медицинска помощ по договор с РЗОК помещения 

(бивш рентген) в бивша Поликлиника. Помещенията 

бяха ремонтирани и приведени в съответствие с 

изискванията за осъществяване на предвидената 

дейност. През 2018 г. бе разкрит и заработи 

физиотерапевтичен и рехабилитационен център в 

сградата на бившата поликлиника. 

2. 
Подпомагане на 

материалното и кодрово 

обезпечаване на 

извънболничната помощ 

Община Две могили, в партньрство с СБАЛК „Медика 

кор” ЕАД гр. Русе стартира нов вид услуга: он-лайн 

запазванен на час и осъществяване на аудио-видео 

комуникация в реално време с цел насрочване на 

медицинска консултация през 2018 г. Първоначално 

услугата се предоставяше в сградата на общинска 

администрация. Сега предстои преместването й в 

сградата на бившата поликлиника след провеждане на 

законовите процедури. 

 

 

VІ. Провеждане на социална и демографска политика 

Планирани дейности: 

 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Успешно реализиране 

на проект „Звено за 

социални услуги в 

Община Две могили”, 

който предоставя 

услугата „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 2018 г. се реализираха следните проекти: 

� „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. През м. 

декември 2017 г. е сключено ново споразумение между 

Агенция за социално подпомагане и Община Две могили 

във връзка с изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017 г. със 

срок до 31.12.2018 г. Към настоящия момент по 

програмата се обгрижват 80 потребителя от 62 лични 

асистенти/домашни помощници. Стойността на проекта е 

312 761,00 лв. по ПМС № 332 от 22.12.2017г. 

� Проект „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, 
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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.  

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 2018 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.  до 

01.02.2018 г. стартира втори етап на проекта.,  като без 

обучение са наети 5 лица,  на длъжност „Работник 

поддръжка” за 6 месеца. Стойността на проекта е 17 120,40 

лв. 

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 годинипреди пенсиониране). Обща 

стойност на проекта е 12 500 лв.  

3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” 

финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира 

в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена 

на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016 г. 

до 31.07.2018 г. (за срок от 2 години) на 8 часа. Общата 

стойност на проекта е 13 300 лв. 

Стартирани проекти през 2018 г.: 

1. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 

2018 г. – назначено е 1 лице - Юрисконсулт за 9 месеца, от 

1 февруари до 30 октомври 2018 г. Програмата е на 

стойност 6500 лв.  

2. През месец април 2018 г. стартира проект „Ние също 

можем”, обучение по част от професия „Социален 

асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”. 

Проекта се реализира съвместно с КНСБ. Обучени са 15 

лица насочени от Дирекция Бюро по труда, като след 

обучението 3–ма бяха назначени да стажуват в социални 

институции на територията на гр. Две могили за 3 месеца. 

Стойността проекта за три работни места за стажуване е 5 

970 лв. 

3. „Регионална програма за заетост” финансирана от 

държавния бюджет. Одобрени са  5 бройки за гр. Две 

могили. Лицата са назначени на длъжността „Работник, 

поддръжка на пътища” за период от 01.06.2018 г. до 
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30.11.2018 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. Програмата е 

на стойност 20 436 лв. 

4. Проект „Работа” финансиран от ОП РЧР чрез ЕСФ. За 

срок от една година (от 27 юли 2018 г. до 26.07.2019 г.) са 

назначени 39 лица от ДБТ на длъжност „Работник 

озеленяване”, като преди това лицата са преминали 2 

месеца обучение. Те ще изпълняват трудовата си заетост 

във всички населени места на общината. Стойността на 

проекта е 285 508,08 лв. 

5. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от 

държавния бюджет. Програмата се реализира в гр. Две 

могили. Отпусната е 1 бройка, като лицето е назначено на 

длъжността „Общ работник” за период от 08.08.2018 г. до 

07.08.2020 г. (за срок от 2 година) на 8 часа. Програмата е 

на стойност 17 200 лв. 

6. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” 

финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира 

в гр. Две могили. Назначено е 1 лице на длъжността „Общ 

работник” за период от 25.09.2018 г. до 24.09.2020 г. (за 

срок от 2 години) на 8 часа. Стойноста на програмата е 

17 100,00 лв. 

3.  
Оптимизиране на 

услугата Домашен 

социален патронаж 

Автомобилният парк в общината се състои от МПС 

предимно втора употреба, които са амортизирани и скъпи 

за поддръжка. Един от основните приоритети е подмяната 

му с нови автомобили, чиято издръжка ще струва много 

по-малко на гражданите в общината. През 2018 г. се 

закупи чисто нов автомобил „Дачия Дикер” за нуждите на 

Домашен социален патронаж. Това прави предоставяната 

услуга по-достъпна, ефективна и рентабилана. 

 

VІІ. Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование 

 

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 

През 2018 г продължи прилагането на 

механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

Представителите на общинска администрация 

участваха 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 

През 2018 г. за втора поредна година бе 

проведен фестивал на децата от ЦОП от 
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подкрепа Североизточна България под надслов „ОРЛОВА 

ЧУКА ПЕЕ И ТАНЦУВА, РАЗЛИЧНИ, НО 

ЕДИННИ“. С фестивала се стимулира интереса 

на децата и младежите с различен социален 

статус в културното и образователно развитие и 

се увеличиха 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. 

3.  
Подобряване на материално-

техническата база и условията 

за обучение 

С цел подобряване на материално-

техническата база бе извършен ремонт на една 

от занималните и преместване на Детска ясла в 

сградата на Детска градина Две могили. 

Закупено бе ново кухненско оборудване за ДГ и 

ДЯ. Извърши се ремонт и подмяна на дограма в 

топлата връзка на детската градина, като 

приемът и изпращането на децата се извършва 

от един вход. 

 

VІІІ. Опазване и развитие на културата 

Планирани дейности: 

№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Ежегодно подпомагане 

дейността на културните 

институции, чрез 

финансиране на културния 

календар на Община Две 

могили. 

През 2018 г. Културният календар на Община 

Две могили бе дообогатен с нови събития, 

придобили широк обществен отзвук. Освен 

традиционно провежданите фестивали „Жива 

вода” в с. Каран Върбовка и „Събор на 

харцоите” в с. Кацелово, за първа година в с. 

Батишница и обновеното читалище там се 

проведе национален „Фестивал на етносите”, а 

в село Чилнов бе организиран Празник на 

плодородието на 01.09.2018 г. Общината, 

съвместно с читалищата в населените места, и 

през настоящата 2019 година ще продължи да 

организира и провежда традиционните два 

събора в с. Каран Върбовка и в с. Кацелово (за 

десети пореден път), както и новите „Фестивал 

на етносите” в с. Батишница и „Празник на 

плодородието” в с. Чилнов, като вярвам, че те 

също ще станат традиция и ще просъществуват 

дълги години. 

 

ІХ. Развитие на младежките дейности и спорта 

   

Планирани дейности: 
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№ Наименование на 
планираната дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Финансиране на 

дейности в ежегодния 

Спортен календар 

Спортният календар на Общината се 

изпълняваше регулярно. 

И през 2018 г. най-голяма гордост и 

радост продължиха да ни носят децата от 

спортния клуб по тенис на маса и 

футболния клуб. Състезателките по тенис 

на маса заеха призови места в 

многобройни национални и 

международни състезания, а Ивет Илиева 

и Мирослава Андронова бяха селектирани 

в националния отбор на България – 

девойки старша възраст. 

 

Х. Изграждане на доверие в общинската администрация 

 

Планирани дейности: 

 

№ Наименование на 
планираната 

дейност 

Изпълнение през 2018 г. забележка 

1. 
Оптимизиране на 

административните 

услуги и прилагане 

на електронно 

управление 

От 1 ноември 2018 г. администрацията преустани 

хартиения обмен на документи. Приемането, 

регистрирането и изпращането на документи се 

осъществява чрез Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС). В Автоматизираната информационна 

система на общинска администрация Две могили е 

създаден модул за поддръжка на електронен обмен  на 

документи, където се подготвят и съхраняват всички 

документи и  съобщения, преминали през него. 

Регистрацията се извършва съгласно установените 

правила за работа в системата за електронен обмен на 

съобщенията в общината, като към 31.12.2018 г. имаме 

68 регистрирани документа и 72 изпратени чрез 

електронният документооборот. Очаква се това да доведе 

до неколкократно увеличение на ефективността на 

административния обмен и значително да намалеят 

разходите за закупуването на  хартия, както и за 

печатните консумативи, куриерски услуги и др. 

Премахването на т. нар. хартиена администрация ще 

доведе и до намаляването на административната тежест 

на гражданите, бизнеса и самата администрация. Всички 

сме на ясно, че не е лесно да се обучат служителите и да 

се промени начинът им на мислене и работа да 

съхраняват и да обработват информацията в  цифров вид, 

а не на хартия. Това представлява процес, който би отнел 

значително време и усилия. 

За присъединяване към средата за междурегистров обмен 

(RegiX) е извършено инсталирането на клиентското 

приложение на RegiX за достъп до компонентите за 

консумация на служебни услуги. През м. август 2018 г. е 
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изпратено Заявлението за достъп до данни от регистри 

/справки/ в средата за междурегистров обмен – 

Приложение № 1 от общите условия за достъп до данни 

от регистри на държавната администрация. В момента 

чакаме потвърждение от ДАЕУ и достъп на 

длъжностните лица до пакет от унифицирани форми за 

справки, предоставени от съответните регистри за 

нуждите на общината. Потребителите на информация 

автоматично ще извличат данни от основни регистри, 

сред които са регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, 

Търговски регистър, Регистър на средните училища и 

детските градини, Регистър на дипломите и свидетелства 

за завършено основно и средно образование и др. 

През 2018 г. определените служители от общинска 

администрация преминаха обучение в ДКСИ и получиха 

достъп до класифицирана информация. Стартирана е 

процедура по разкриване на регистратура за 

класифицирана информация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

2018 г. бе предпоследната година от управленския мандат.  

През годината Община Две могили продължи да утвърждава позицията си като 

община, която успешно работи за подобряване качеството на живота на гражданите. 

Предизвикателствата пред мен ,като кмет на общината, и пред общинска 

администрация за по-нататъшното развитие на една икономически устойчива, социално 

отговорна и перспективна община са много.  

2019 година е шанс част от тях да бъдат преодолени успешно! 
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