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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 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 от управлението през мандат 2015-2019 г.  

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Две могили. 

 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ В МАНДАТ 
2015 – 2019 Г. 

 

ПЛАНИРАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО И СРЕДНОСРОЧНО УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ В РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ 

• Икономика. 

• Градоустройство. 

• Социална сфера и здравеопазване. 

• Екология и чистота. 

• Образование и спорт. 

• Земеделие и животновъдство. 

• Туризъм. 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

• Привличане на инвестиции. 

• Подпомагане на малкия и среден бизнес и насърчаване на екологично 
чистите производства.  

• Намаляване на административната тежест за бизнеса.  

• Поддържане и създаване на работни места. 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И 
МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНАТА 

• Намаляване на просрочените задължения на общината. 

• Финансово стабилизиране на общината. 

• Повишаване приходната част на бюджета. 

• Повишаване събираемостта на местните данъци и такси. 
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• Ефективно управление на общинската собственост. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

• В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
� Рехабилитация на общинска пътна инфраструктура. 
� Подновяване на уличното осветление. 
� Реновиране и поддържане на имоти общинска собственост.  
� Ремонтиране и изграждане на нови детски и спортни площадки,  и 

поддържане на игрищата. 
� Облагородяване и поддържане на обществените места.  

• ГРАДСКАТА СРЕДА  

• Благоустрояване на централната градска част. 

• Облагородяване и поддържане на обществени места – градски парк, 
детски и спортни площадки, гробищни паркове, пазар. 

• Ремонт на физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две 
могили. 

• Подмяна на улично осветление с енергоспестяващи осветителни тела. 

• Изграждане на видеонаблюдение на възлови места. 

ГАРАНТИРАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 
ОБЩИНАТА 

• Внедряване на платформа за видео консултиране от специалисти от УМБАЛ 
„Медика“ Русе в сградата на поликлиниката. 

• Разкриване на рехабилитационен център в сградата на поликлиниката. 

• Осигуряване на медицински специалисти в здравните кабинети и в детските 
градини и училища. 

• Повишаване ефективността в работата на ЦОП. 

• Разкриване на дневен център за хора с увреждания. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА 

• Модернизация на социалната инфраструктура. 

• Разширяване на предлаганите от Община Две могили социални услуги. 

• Активни политики за интеграция на етническите общности. 

• Участие на общината в програми и проекти със социална насоченост. 

ГАРАНТИРАНЕ НА МОДЕРНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ОБРАЗОВАНИЕ 

• Модернизиране на образователната инфраструктура. 

• Оптимизиране на образователната структура на общината. 

• Подобряване материално-техническата база и условията за обучение. 
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• Функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА 

• Подобряване на културната инфраструктура. 

• Разнообразяване и обогатяване на културния календар. 

• Тържествено отбелязване по кръгли годишнини – на гр. Две могили, училища и 
читалища. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРТА 

• Привеждане на спортните бази на територията на общината в привлекателно 
място за младите хора. 

• Насърчаване на ученическия и масов спорт. 

• Изграждане на спортен комплекс. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Подобряване на административното обслужване и комуникацията с 
гражданите. 

• Преструктуриране на общинска администрация. 

• Повишаване капацитета на общинска администрация. 

• Поетапно преминаване към електронно управление. 

 

ЗАСИЛВАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА 
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО  

Настоящият отчет е структуриран така че да отразява в съдържателен аспект работата 
на отделните ресори и 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 – осигуряване на реални възможности за всички граждани да 
упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес; 

• Отзивчивост - адекватни решения за посрещане на нуждите и законно 
обоснованите очаквания на гражданите от страна на местната власт; 

• Ефикасност и ефективност – гарантиране постигане на целите чрез оптимално 
използване на наличните ресурси; 
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• Откритост и прозрачност – осигуряване на обществен достъп до информация 
и улесняване разбирането за това, как се решават обществено значимите 
въпроси; 

• Върховенство на закона – гарантиране на честност, безпристрастност и 
предсказуемост; 

• Етично поведение – местните представители на населението и назначаемите 
служители от общинска администрация поставят обществения интерес над 
личните интереси; 

• Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на 
населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват 
своите задължения; 

• Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича 
практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики; 

• Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се вземат под внимание 
интересите на бъдещите поколения; 

• Стабилно финансово управление - гарантиране целенасочено и продуктивно 
използване на обществените фондове; 

• Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се 
гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им 
достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от 
обществения живот; 

• Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и 
назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите 
действия. 

 

 

 

II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ в ОТДЕЛНИТЕ РЕСОРИ 

РЕСОР „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 

В началото на мандат 2015-2019 беше направен анализ на различните сектори на 
обществения живот и бяха определени приоритетно проблемите, чието решаване 
изискваше финансов ресурс. Разпределени бяха по групи за финансиране – субсидия от 
Републикански бюджет, Оперативна програма за развитие на селските райони (ОПРСР), 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и др. 
Пристъпи се към подготовка на проекти за кандидатстване. В началото на 2016г. 
Общината кандидатства, като резултатите по спечелените и изпълнени проекти през целия 
мандат са отбелязани в таблицата по долу.  

  



 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТА 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА СТОЙНОСТИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИ 

1. 
„Обичам природата – и аз 
участвам” с. Могилино. 

Проектът цели подобряване на жизнената среда в населеното 
място. Благоустрояването и обособяването на зона за отдих 
допринася за подобряването на цялостния облик на 
населеното място.  
Със средствата са изградени зона за отдих и детска 
площадка със съоръжения за игра - къщичка с пързалка и 
люлка, стена за катерене, люлка - везна, пейки, кошчета, 
катерушка и беседка за отдих. 

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

2. 

„Модернизация на 
кухненското оборудване на 
кухненския блок в Общинско 
предприятие Обществено 
хранене - гр. Две могили”. 
 
 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на 
предлаганите социални услуги на над 265 възрастни хора и 
такива в неравностойно положение, които не могат да си 
осигурят храна сами или с помощта на своите близки, 
поради финансови или битови затруднения. 
По проекта са закупени и монтирани: 
• Професионална ел. печка с 6 котлона и фурна - 2 бр. 

• Професионален хладилен шкаф нискотемпературен - 1 бр. 

• Картофобелачка със стойка и филтър – PL 8 - 1 бр. 

• Зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Нож неръждаем за резени за зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Нож неръждаем за ленти за зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Миксер мотор професионален - 1 бр. 

• Приставка за разбиване - 1 бр. 

• Приставка за пасиране - 1 бр. 

23 760,00 лв. от 
които 21 384,00 
лв. са от ФСЗ и 
2 376,00 лв. СФ 

Фонд „Социална 
закрила” 
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• Скара тръбна изцяло  неръждаема - 1 бр. 
• Аспираторен чадър  без вентилатор - 4 бр. 

3. 

„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.  

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

4. 
„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. 

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

5. 

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 стимулиране 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. 

5 391,00 лв. от 
ФСЗ  

 
599,00 лв. 

съфинансиране 

Фонд „Социална 
закрила”  
(МТСП) 

6. 

„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. 

117 394,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

7. 
„Изграждане на водопроводи 
в стопански двор „Запад” в 

Изпълнен е водопровод Ф90 с пожарни хидранти и сградни 
водопроводни отклонения. С  това се реши проблема за 

116 717,00 
Субсидия от 

Републикански 



 

 

2 

 

гр. Две могили“ – първи 
етап. 

самостоятелно ползване на питейна вода от собствениците 
на прилежащите имоти. 

бюджет 

8. 

„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“. 

С изпълнението на проекта е възобновено безопасното 
функциониране на помещенията (санитарни възли) и са 
повишени хигиенните условия.  

124 401,89 лв. 

Проект „Красива 
България” към 

МТСП 
 

 Община Две могили 

9. Проект „Горска аптека“. 

Проекта 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, чрез оборудване на екозона в 
двора  и монтиране на  детски съоръжения за игра. 

4 999,76 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

10. 
Проект „Посланици на 
природата“. 

Проекта се реализира 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. 

4 954,80 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

11. 

Проект „Ремонт и 
модернизация на „Културен 
дом“ село Помен, община 
Две могили, област Русе“. 

Целта на извършеният ремонт е подобряване на 
възможностите за културно развитие на общността и 
гражданите на територията на село Помен и Община Две 
могили като цяло.  Целта обхваща подобряване на 
възможностите за духовно развитие и отдих,  развитие и 
обогатяване на културния  живот, социалната и 
образователната дейност, запазване на обичаите и 
традициите на българския народ, разширяване на знанията 

324 600,00 лв. 
ПМС № 315 от 

19.12.2018 г. 



 

 

3 

 

на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката, културата и изкуството на 
територията на село Помен. 

12. 

Проект „Всички заедно, ръка 
за ръка – да почистим и 
обособим зона за отдих и 
игри сред зеленина“. 

Основната идея  на проекта е от неизползваемия терен да се 
създаде едно приятно място за детски игри и отдих на 
населението. 
Целите на проекта са: 
• Подобряване жизнената среда на населението; 

• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона за отдих; 

• Повишаване на екологичната култура и навлизане на 
съвременните тенденции в сферата на опазване на околната 
среда сред младите хора в град Две могили; 

• Да се подобри екологичната обстановка в района - да се почисти 
терена  и се подобри  зелената система; 

• Създаване в централната част на град Две могили  място за 
отдих и игра на децата и населението; 

• Приобщаване на населението към социален живот и повишаване 
на неговата ангажираност в процеса на решаване на проблемите 
в населеното място. 

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

13. 

„РСУО – регион Борово 
(Бяла, област Русе) 
 
„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 разрешение за ползване № СТ-05-477/12.04.2019 г. е 
въведена в експлоатация „Регионална система за управление 
на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе), находящ 

2 962 860,87 лв. 
БФП (за първи 

етап) от 
ПУДООС 

 
1 999 988,32 лв. 
безлихвен заем 

и 
1 692 104.08 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

 
Община Две могили 
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се в ПИ 000960 в м. „Трапито“ в землището на гр. Бяла, 
Община Бяла, област Русе.  
 
От 08.05.2019 г. Община Две могили извозва битовите 
отпадъци на Регионално депо – Бяла. 
 
Като собственик на Регионалното депо, Община Бяла 
предостави на Община Две могили за безвъзмездно 
управление следните вещи: 
• специализиран автомобил „Скания“ – 1 бр. 

• контейнери за рециклируеми отпадъци – 340 бр. 

• контейнери тип гондола за зелени отпадъци – 19 бр. 

от общините 
(включени в 

РСУО) 
 

2 938 200,18 лв. 
БФП (за втори 

етап) от 
ПУДООС 

 
252 000,00 лв. 

безлихвен заем 
от ПУДООС 

14. 

„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. 

292 908,00 лв. 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерски съвет 
/МКВПМС/ 

15. 

„Ремонт и рехабилитация на 
улична мрежа и тротоари на 
участък от ул. „Христо 
Ботев”, гр. Две могили, 
Община Две могили”. 

Целта на проекта е подобряване на уличната настилка, 
осигуряване на носимоспособност, подобряване на 
транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на 
условия за безопасност на движението. 

430 991,00 лв. 
ПМС № 165 от 

07.08.2018 г. 

16. 

„Основен ремонт на улица 
„Чипровци“, град Две 
могили, община Две могили  

Целта на проекта е подобряване на уличната настилка, 
осигуряване на носимоспособност, подобряване на 
транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на 

135 822,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 
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от  ОК 351 до ОК 417 с 
първи етап от км. 0+000 до 
0+180“. 

условия за безопасност на движението. 

17. 

„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. 

63 252,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

18. 

„Ремонт и модернизация на 
кметство в село Баниска, 
Община Две могили, Област 
Русе“. 

С настоящият проект се предвижда изпълнението на 
следните строително-ремонтни работи: 

• подмяна на дограма; 

• подмяна на осветителни тела; 

• нова настилка във фоайе; 

• ремонт на санитарно помещение и др. 

15 413,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

19. 

Проект „За нас и нашите 
деца, обособяване зона за 
спорт – фитнес на открито в 
с. Батишница“. 

Основната цел на проекта е в парка да се засадят храсти и да 
се обособи място за спорт - да се монтират фитнес уреди, да 
се създаде едно приятно място за спорт, детски игри и отдих 
на населението.  

10 000,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

20. 
Изграждане на система за 
видеонаблюдение. 

В изпълнение на сключен договор, Община Две могили 
възложи и изпълни доставка и монтаж на системи за 
видеонаблюдение и контрол на достъпа и видеодомофонна 
система на следните обекти: двора на БКС, система пещера 
„Орлова чука“, стадион, читалище Де могили, детска 
градина Две могили, Детска ясла, сградата на бивша 
поликлиника Две могили, паркинг пред Община Две могили, 
кръстовища с. Чилнов, с. Батишница, с. Могилино, с. 
Баниска 

27 800,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

21. 
Основен ремонт на хижа 
„Орлова чука“. 

През 2016 г. бе извършен основен ремонт на хижа „Орлова 
чука“ с цел поддръжка на сградата – общинска собственост 

68 300,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
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и подобряване условията за посещение от туристи  бюджет 

22. 

Ремонт на общинска пътна 
мрежа по път RSE 2081 от 
км. 5+900 до км. 7+900 (с. 
Помен). 

Община Две могили възложи и изпълни ремонт през 2016 г. 111 332,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

23. 

ППР и ремонт на общинска 
пътна мрежа по път RSE 
3084 на км. 4+000 (пътя към 
пещера „Орлова чука“).  

През 2016 г. бе възложен ППР и ремонт на общинска пътна 
мрежа 

40 270,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

24. 
Ремонт на тротоари в гр. Две 
могили. 

 13 145,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

25. 
Изграждане на водопроводи 
и огради на гробищни 
паркове. 

През 2016 г. бе довършен процеса по водоснабдяване и 
ограждане на гробищните паркове, в изпълнение на 
законовите изисквания 

45 396,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

26. 
Текущ ремонт в детска 
градина гр. Две  могили за 
настаняване на детска ясла. 

През 2018 г. бе извършен ремонт на една от  занималните в 
детска градина Две могили с цел преместване на детска ясла 
и оптимизиране на разходите за издръжка на двете заведения  

53 351,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

27. Текущ ремонт на улици.  69 280,00 лв. 

Субсидия от 
Републикански 

бюджет 

+28. 
„Осигуряване на топъл обяд 
2016-2019 г.”.  

Периода на изпълнение на проекта е от 15.09.2016 г. до 
30.04.2017 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 

19860,50 лв. 
Бюджета на 

проекта е 
увеличен на 

158 254,25 лв. 
считано от 

01.05.2017 г. 

Оперативна 
програма за храни 

и/или основно 
материално 

подпомагане от 
Фонд за европейско 
подпомагане на най-
нуждаещите се лица 
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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. 

29. 
„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. 
През м. декември 2017 г. е сключено споразумение между 
Агенция за социално подпомагане и Община Две могили във 
връзка с изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017 г. със срок до 

 
 
 

497 293,31 лв. 
 
 
 

69 195,00 лв. по 
ПМС № 137 

от 05.07.2017г. 
 
 

312 761,00 лв. 
по ПМС № 332 

Министерство на 
труда и социалната 

политика 
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31.12.2018 г. 
Към настоящия момент по програмата се обгрижват 80 
потребителя от 62 лични асистенти/домашни помощници. 
През м. декември 2018 г. е сключено споразумение между 
Агенция за социално подпомагане и Община Две могили във 
връзка с изпълнение на ПМС № 344/21.12.2018 г. със срок до 
31.08.2019 г. 
Към настоящия момент по програмата се обгрижват 70 
потребителя от 57 лични асистенти. 

от 22.12.2017г. 
 
 
 
 

312 761,00 лв. 
по ПМС № 344 
от 21.12.2019г. 

30. 

„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.  
Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е 
под № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. 
След проведени обществени поръчки и избрани 
изпълнители, на 08.03.2019 г. е подписан анекс към 
договора за отпускане на БФП 

5 571 013,82 лв. 
ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 

31. Проект „Wifi4EU”. 
Целта на проекта е осигуряване на безплатен достъп до 
безжичен интернет на обществените места, включително 
паркове, площади, обществени сгради. 

15 000,00 евро 

Министерството на 
транспорта, 

информационните 
технологии и 
съобщенията 

32. 

„Ремонт и модернизация на 
ДГ „Първи юни“, село 
Баниска, Община Две 
могили“. 

На 28.02.2019 г. е сключено споразумение с МТСП за 
изпълнение на проект „Ремонт и модернизация на Детска 
градина „Първи юни” с. Баниска. 
По проекта са предвидени следните строително-ремонтни 
работи: ремонтиране на помещенията – подове, тавани, 
стени; саниране на помещенията; подмяна на дограмата; 

156 307,00 лв. 

Проект „Красива 
България“ към 

МТСП 
Община Две могили 
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подмяна на осветителните тела; подмяна на санитарните 
прибори; подмяна на отоплителни тела (радиатори). 

33. 

Проект „Обичам природата- 

и аз участвам от с. Бъзовец, 

Община Две могили“. 

Цели на проекта: 

• Да се облагородят зелените площи, намиращи се в района;  

• Изграждане на зелена система, засаждане на дървесни и 
храстовидни видове и оформяне на цветни лехи; 

• Монтаж на предоставените уреди за спорт – фитнес уреди за 
открито; 

• Запазване на постигнатото чрез недопускане на повторно 
замърсяване, предпазване от повреди и посегателства на 
елементите от новосъздадената зелена система и кътовете за 

игра. 

10 000,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

34. Проект „Горска аптека”.  

Проекта се изпълнява във филиал „Детелина“ в с. Бъзовец 

към ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” с. Баниска.  

С реализирането на проекта „Горска аптека“, дворът на 

детската градина ще стане прекрасна зелена природна среда 

за обучение, труд, спорт и игра. 

4 999,92 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

35. 

„Основен ремонт и 
благоустрояване на площад 
пред „Културен дом“ в село 
Кацелово“. 

Настоящият проект предвижда основен ремонт и 
благоустрояване на площада пред „Културен дом“ с. 
Кацелово. 
Целта на проекта е: 
• Подобряване жизнената среда на населението; 
• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона за 

отдих; 
• Повишаване на екологичната култура и навлизане на 

съвременните тенденции в сферата на опазване на 
околната среда сред младите хора в село Кацелово; 

• Създаване в централната част на село Кацелово  място за 

50 317,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 



 

 

10 

 

отдих и игра на децата и населението; 
• Приобщаване на населението към социален живот. 

36. 

„Изграждане на препятствия 
за ограничаване скоростта на 
МПС в с. Бъзовец“. 

Целта на проекта е: 
• намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните 

произшествия (ПТП); 

• намаляване на скоростта на пътните превозни средства в 
населените места в границите от 50 до 30 km/h; 

• подобряване на съгласуваността, видимостта и 
разпознаваемостта, както и подходящо използване на средствата 
за ограничаване на скоростта на движение, на пътните знаци и 
на пътната маркировка; 

• намаляване на потенциалните конфликти между участниците в 
движението и създаване на усещане за безопасност у всички 
участници в движението; 

• указване на границите на уличния участък с изменени пътни 
условия; 

• подобряване на въведения режим на движение, който осигурява 
безопасно преминаване през уличния участък. 

15 200,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

37. 

„Геодезическо заснемане на 
общинско депо за неопасни 
отпадъци, християнски и 
мюсюлмански гробищен 
парк“, гр. Две могили, 
изкуствени водни площи 
(язовирите в западната част 
на гр. Две могили). 
 

През 2018 г. бе извършено геодезическо заснемане на 
следните обекти: 

1. Общинско депо за неопасни отпадъци, вкл. изготвяне 
на специализирана карта и изчисляване на обем 
складирана отпадъчна маса  

2. Аерофото заснемане на християнски гробищен парк и 
на мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили. 

3. Геодезическо заснемане, включващо изготвяне на 
специализирана карта и надлъжен профил на водните 
обекти с идентификатор 20184.47.209 и 20184.47.210 

9 958 лв.  
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В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. „Реконструкция на улици в 
Община Две могили”. 

В рамките на проекта са предвидени за реконструкция  пет 
улици на територията на Община Две могили - в с. 
Кацелово, с. Острица, с. Чилнов и гр. Две могили. 
На 28.05.2019 г. е сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-
0048-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. 

1 172 100,51 лв. 
ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 

2. 
„Интегриране на уязвими 
групи в община Две могили“. 

На 20.05.2019 г. е сключен Договор за БФП за изпълнение на 
проект „Социални, икономически и образователни мерки за 
интеграция на уязвими групи в община Две могили“. 

Срока за изпълнение на проекта е от 20.03.2019 г. до 
31.12.2020 г. 

395 871,81 лв. 
по ОПРЧР  

и 
 389 480,00 лв. 
по ОПНОИР 

Оперативна 
програма „Наука и 

образование за 
интелигентен 

растеж” и 
Оперативна 

програма „Развитие 
на човешките 

ресурси“ 

3. 

„Закриване и рекултивация 

на съществуващо депо за 

битови отпадъци на 

територията на община Две 

могили, ПИ 20184.60.381.” 

Реализацията на проекта ще създаде условия за укрепване и 

запечатване на тялото на депото, изграждане на система за 

събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на 

депото, изграждане на дренажна система за отвеждане на 

повърхностните води, попаднали върху тялото на депото, и 

изграждане на канавки за отвеждане на повърхностните 

атмосферни води. Проектът ще даде възможност за 

съвременно и безопасно обезвреждане на отпадъците и ще 

осигури подобряване състоянието на почвите, подземните и 

повърхностните води и атмосферния въздух и за намаляване 

на рисковете за човешкото здраве. 

 

Обща стойност 
678 305,60 лв. 

за 
техническа 

рекултивация 
674 318,38 лв. 

(ПУДООС) 
и  

биологична 
рекултивация 
3 987,22 лв.  

(община) 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 
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4. 

„Ландшафтно оформяне и 

стабилизиране на нарушен 

терен – част от ПИ с 

идентификатор 20184.47.216 

в землището на гр. Две 

могили”. 

Съгласно техническото решение на проектанта, при 

реализирането на проекта за „Ландшафтно оформяне и 

стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с 

идентификатор 20184.47.216 в землището на гр. Две 

могили.” ще се постигне вписването на терена в околния 

ландшафт и неговото стабилизиране, а генерираните 

излишни земни маси ще бъдат в достатъчен обем за 

изпълнението на техническата рекултивация на 

съществуващото депо на територията на гр. Две могили. 

Стартирането и реализирането на проекта е пряко зависимо 

от стартирането на дейностите по рекултивация на 

общинското депо. 

При изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на 

съществуващо депо за битови отпадъци на територията на 

община Две могили, ПИ 20184.60.381.” ще се изпълнят и 

дейностите по ландшафтното оформяне на нарушен терен в 

землището на гр. Две могили. 

2600,00 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

5. 

„Основен ремонт на 
тротоари в гр. Две могили по 
бул. „България“ и ул. „Ст. 
Терзиев“. 

Проекта има за цел да бъдат реконструирани и изградени 
следните тротоари в гр. Две могили:  
• Ремонт тротоар по бул. „България” между ОК 244 и ОК 

247, гр. Две могили, с приблизителна дължина 22 м.;  
• Основен ремонт тротоар по бул. „България” между ОК 

249 и ОК 250, гр. Две могили, с приблизителна дължина 
120 м.; 

• Ремонт тротоар по ул. „Стоян Терзиев” между ОК 263 
през ОК 268 до ОК 269 в  гр. Две могили, с 
приблизителна дължина 60 м.; 

• Ремонт тротоар по ул. „Стоян Терзиев” между ОК 260 

99 940,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 
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през ОК 261 до ОК 262 в гр. Две могили, с приблизителна 
дължина 55 м. 

Целта на проекта е възстановяване на техническите 
характеристики на част от тротоарите в гр. Две могили. 

6. 

„Изграждане на водопроводи 
в стопански двор „Изток” 
град Две могили, включващ 
следните подобекти: ПИ 
20184.1.2852 - улица; ПИ 
20184.1.2854 - улица; ПИ 
20184.1.2853 - улица; ПИ 
20184.1.2855 - улица; ПИ 
20184.1.2851 - улица; ПИ 
20184.1.2758 - улица от бивш 
„Фуражен цех” до края на гр. 
Две могили”. 

Целта на проекта е изграждане на нови водопроводи в бивш 
стопански двор на АПК, за да бъдат захранени с питейна 
вода всички новообразувани имоти и удовлетворени 
нуждите на собствениците им. 
Предлаганите за изграждане водопроводи ще са по трасето 
на съществуващи в бившия  стопански двор „Изток” 
вътрешно ведомствени пътища. Ще бъдат монтирани 
пожарни хидранти за противопожарни нужди. Ще се 
изградят и водопроводни отклонения до всеки един имот. 

592 549,00 лв. ПМС № 348 от 
18.12.2019 г. 

7. 

„Ремонт и рехабилитация на 
улица „Крали Марко“ от ОК 
105 до ОК 101 и тротоари на 
ул. „Пети пехотен Дунавски 
полк“ между ОК 90 през ОК 
86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две 
могили“. 

Улица „Крали Марко“ в гр. Две могили е в не добро 
състояние вследствие на атмосферните влияния, причинили 
множество деформации и разрушения, съществуващата 
настилка е в лошо експлоатационно състояние, а на ул. 
„Пети пехотен Дунавски полк“ липсват тротоари. В тази 
връзка възникна необходимост от извършване на неотложен 
ремонт и рехабилитация на ул. „Крали Марко“ и ул. „Пети 
пехотен Дунавски полк“ в гр. Две могили, Община Две 
могили, които: 
• обслужват голям брой от населението на града; 
• основна пътна връзка между западната и централната част 

на града. 

321 088,00 лв. 
ПМС № 348 от 

18.12.2019 г. 

8. „Изграждане на кът за отдих Изграждането на площадката, значително ще подобри 
живота на населението, ще осигури възможност за активни 

63 440,00 лв. ПМС № 348 от 
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и игра на открито в гр. Две 
могили“. 

занимания и отдих на открито на деца и възрастни.  
Площадката на открито ще удовлетвори желанието на голям 
брой деца, ученици и младежи.  
Целта на проекта е: 
• Подобряване жизнената среда на населението; 
• Благоустрояване и обособяване на детски кът и зона за 

отдих; 
• Повишаване на екологичната култура и навлизане на 

съвременните тенденции в сферата на опазване на 
околната среда сред младите хора в град Две могили; 
• Създаване в тази част на град Две могили  място за отдих и 

игра на децата и населението; 
• Приобщаване на населението към социален живот. 

18.12.2019 г. 

9. 

Неотложни аварийно-
възстановителни работи на 
Народно читалище „Н. Й. 
Вапцаров-1914“ с. Баниска, 
Община Две могили, област 
Русе. 

От атмосферните влияния сградата е видимо амортизирала и 
се нуждае от незабавно извършване на ремонтни дейности за 
запазване на сигурността и годността за експлоатация на 
сградата. 
Съществуващият покрив е напълно негоден. Необходимо е 
укрепване на съществуващата покривна конструкция и 
цялостна подмяна и възстановяване на покритието. 
Необходимо е възстановяване на мазилки по фасада, да се 
проследи ел. захранването и да се подменят част от 
осветителните тела, които са пълни с вода. 

335 216,91 лв. 

Междуведомствена 
комисия за 

възстановяване и 
подпомагане към 

Министерски съвет 
(МКВПМС) 

10. 

„Ремонт и модернизация на 
сграда „Здравен участък“ 
село Помен, Община Две 
могили, област Русе“. 

Целта на ремонта е подобряване състоянието на 
материалната база, подобряване на енергоемкостта на 
сградата, подобряване  състоянието на медицинските 
кабинети, където се обслужва населението от селата Помен, 
Могилино и Баниска 

59 900,00 лв. ПМС № 348 от 
18.12.2019 г. 
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ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ 

1. 

Проект „Основен ремонт на 
сграда „Здравен дом“ и 
промяна предназначението 
на втори етаж в кметство с. 
Батишница“. 

Цел на проекта: 
• Основен ремонт на първи етаж на здравен дом; 
• Преустройство на помещенията на втори етаж в 

канцеларии за нуждите на кметство Батишница; 
• Всички помещения ще бъдат напълно санирани, това 

включва подове, тавани, стени, дограма, врати и подмяна 
на съществуващи Ел. осветителни тела с нови 
енергоспестяващи; 

• Изграждане на външна топлоизолация, мазилка по цялата 
фасада на сградата. 

165 929,00 лева 

Проект „Красива 
България” към 

МТСП 
 

Община Две могили 

 

НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

1. 

„Партньорство между 
училище и семейство – 
фактор за успешна 
образователна интеграция на 
децата от етнически 
произход”. 

Целта на процедурата е да подпомогне учениците от 
етническите малцинства във всички училища на територията 
на Община Две могили да се изградят като пълноценни 
граждани и да постигнат успешна образователна интеграция. 
Специфичните цели на проекта са: 

• повишаване качеството на образованието в училищата 
партньори, където се обучават интегрирано ученици от 
различни етноси; 

• взаимно опознаване, съхранение и развитие на културната 
идентичност и социализация на учениците представители 
на етническите малцинства и техните връстници; 

• изграждане на капацитет и програмна рамка за сътрудничество 
между „родители-учители-община-представители на 
образователни и социални институции-НПО сектор”. 

474 813,40 лв. 

Оперативна 
програма „Наука и 

образование за 
интелигентен 

растеж” 
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2. 

„Подобряване на 
образователната среда и 
осигуряване на равен достъп 
до качествено 
професионално обучение в 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – 
гр. Две могили”. 

Целта на проекта е подобряване на образователната среда за 
осигуряване на равен достъп до качествено професионално 
обучение. 
Специфичните цели на проекта са: 
• прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили за постигане на 
оптимална икономия на енергия; 

• осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, както и 
осигуряване на пълноценна интеграция и социализация на 
учениците от различните малцинствени групи – българи, роми, 
турци. 

1 299 116,97 лв. 
Оперативна 

програма „Региони в 
растеж” 

3. 

„Въвеждане на 
енергоспестяващи мерки в 
ЦДГ „Първи юни” с. 
Баниска, Община Две 
могили”. 

Проекта има за цел намаляване разходите за енергия чрез 
внедряване на мерки  за  енергийна  ефективност  в  
сградния  фонд  на образователната инфраструктура на 
Община Две могили; подобряване качеството на учебната 
среда, за постигане на по-високи нива на икономическо 
устойчиво развитие, водещи до повишаване качеството на 
услугите  в общността; повишаване привлекателността на 
региона; подобряване качеството на живот, жизнената и 
работна среда, равен достъп и социално включване на 
населението от малцинствените групи в общината. 

244 996,90 лв., 
от които 

208 247,36 лв. 
от НДЕФ и 

36 749,54 лв. от 
СФ 

Национален 
доверителен Еко 

Фонд 

4. 

„Реконструкция, 
модернизация, оборудване и 
обзавеждане на 
образователната 
инфраструктура в Община 
Две могили – ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска, Община 

Целта на проекта е реконструкция и модернизация на: 

• Покривната конструкция ще се реконструира и 
модернизира с  нови керемиди, изцяло - нови улуци и 
водосточни тръби; 

• Всички помещения ще бъдат на пълно санирани, това 
включва подове, тавани, стени, дограма, врати и подмяна на 
съществуващата ЕЛ и ВиК инсталации ;   

982 255,61 лв. 
ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 
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Две могили, област Русе”. • Изграждане на нова отоплителна и вентилационна 
инсталация на сградата; 

• Изграждане на външна топлоизолация - EPS, мазилка по 
цялата фасада на сградата, съгласно проект по част 
„Енергийна ефективност“ 

5. 

„Increasing the capacity of 
municipalities to natural and 
manmade disasters in the 
border region Ruse - Giurgiu, 
by improving the system for 
risk management and 
predominantly use spontaneous 
volunteers 
(VOLUNTEER/DOBROVOL
ETZ)”  
(„Повишаване на капацитета 
на общините за природни и 
предизвикани от човека 
бедствия в трансграничния 
регион Русе- Гюргево, чрез 
подобряване на системата за 
управление на риска и 
предимно да се използват 
спонтанните доброволци 
(благотворителност/доброво
лство”). 

Целите на проекта са: 
1. Създаване на възможност за идентифициране на 
значителен ресурс от сили и средства с изградени 
способности за своевременна и ефективна намеса в райони 
на природни и предизвикани от човека бедствия. 
2. Създаване на възможност за бърз достъп до 
автоматизирана система „Доброволец“ на кметове на 
кметства, общини, областни управители и префекти в 
трансграничния регион, които в случай на необходимост 
биха могли да се възползват от този ресурс. 
3. Създаване на условия на граждани с активна позиция и 
възможности да заявят по един легитимен начин желанието 
си да помогнат със съответен ресурс в случай на природни и 
предизвикани от човека бедствия, организирано при 
съответна координация и взаимодействие с легитимните 
органи и мести власти и в строго съответствие със законите 
на съответната държава (Спонтанни доброволци). 
4. Разработване на правила за поведение и действие при 
природни и предизвикани от човека бедствия на работещото 
и неработещо население.  
5. Разработване на методика за обучение и тестване на 
придобитите знания от доброволците при провеждане на 
спасителни и аварийно-възстановителни работи, неразделна 

общата 
стойност на 

проекта е  
1 494 713,77 
евро, като за 
общината е  

683 734,05 евро  

Програма 
INTERREG V-A 

Румъния – България 
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част от която да бъде разработена декларация за доброволно 
участие в спасителни и аварийно - възстановителни работи. 
6. Разработване и въвеждане на стандартни оперативни 
процедури съответстващи на европейското законодателство 
и адаптирани към ограниченията на спонтанните 
доброволци. 

6. 

„Реконструкция, 
модернизация и въвеждане 
на мерки за енергийна 
ефективност на физкултурен 
салон в сграда на СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ град 
Две могили“. 

Проекта 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 обучаващите се. 

401 102,34 лв. 
Министерство на 

младежта и спорта 

7. 

„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. 

40 729,32 лв. 
Министерство на 

младежта и спорта 

8. 

„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 

176 574,36 лв. 
Министерство на 

младежта и спорта 

 

ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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1. 
Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две 
могили 

2. 
Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане на общинска сграда (Младежки 
дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за административен център, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за 
кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална зала и пр. 

3. 
Проект „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ – втори етап „Реконструкция покрив на блок А, блок 
Б, топла връзка и входове“ 

4. Проект „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ – I, кв. 151, гр. Две могили, община Две могили“ 

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

6. 
Проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ 
„Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област Русе” 

7. 
„Основен ремонт и реконструкция на общински път RSE 3084 /път № ІІІ-501 – пещера „Орлова чука”/ от км. 0+000 до км. 4+000, в 
землището на с. Пепелина, Община Две могили.” 

8. Проект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили“ 

9. 
Проект „Изграждане на спортен комплекс“ с местонахождение: в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, 
Община  Две могили, област Русе 

10. Текущ ремонт на ул. Плиска с. Острица 
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11. Проект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на корито на дере, минаващо през с. Широково, община Две могили“ 

12. Текущ ремонт на улична мрежа в с. Чилнов 

 

ПОСТЪПИЛИ СРЕДСТВА ОТ МОН ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА (ПГСС „К. А. ТИМИРЯЗЕВ“ ГР. ДВЕ МОГИЛИ, СУ „СВ. 
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. БАНИСКА)  

1. 
ПГСС „К. А. 

ТИМИРЯЗЕВ“ ГР. ДВЕ 
МОГИЛИ 

Ремонт на тоалетните в сградата на училището и частичен ремонт на 
общежитието (1-ви етаж) 

59 902,00 лв. 
92 016,00 лв. 

общо: 151 918,00 лв. 

2. 
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ“ ГР. ДВЕ 

МОГИЛИ 
Ремонт на физкултурен салон и покрив 103 113,00 лв. 

3. 
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

С. БАНИСКА 
Ремонт на тоалетни  50 000,00 лв. 



РЕСОР „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

Водещи планови документи за дейността през отчетния период са Стратегията за 
управлението и разпореждането с общинска собственост в община Две могили за периода 
2015-2019 г., която е приета от Общински съвет в началото на мандата и Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема 
ежегодно в началото на годината с Решение на Общински съвет. Структурното звено от 
общинска администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на 
програмата е отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция 
„Регионално развитие“. 

Актуване на общински недвижими имоти  

В периода на управление са съставени общо 325 актове за общинска собственост 
(АОС) по години, както следва:  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

53 броя 53 броя 191 броя 28 бр. 

 

През отчетния период, поради продажба и изпълнение на съдебни решения, са 
деактувани и отписани общо 191 броя общински имоти по години, както следва: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

7 броя 5 броя 6 броя 173 бр. 

 

През отчетния период е приключено с поетапното съставяне на нови актове за 
общинска собственост (170 бр.) на имотите с начин на трайно ползване „Лозе“ в  
местността „Увата” в землището на Две могили, по КККР на гр. Две могили, с цел 
продажба на същите.  

Поради влизане в сила на кадастрални карти за всички населени места на Община 
Две могили, предстои съставяне на нови актове за имотите, общинска собственост. 

Отдаване на общински недвижими имоти под наем, аренда и разпоредителни 
действия. 

От отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ през отчетния период са 
изготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет общо 160 броя докладни записки, 
по години, както следва:  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

54 бр. 40 бр. 36 бр. 30 бр. 

 

През отчетния период са подготвени и проведени общо 54 броя тръжни процедури 
за продажба, отдаване под наем и аренда на имоти общинска собственост по години, както 
следва: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

8 бр. 10 бр. 16 бр. 20 бр. 
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 В резултат на проведени процедури са изготвени и сключени 49 броя договори за 
отдаване под наем, 21 броя договори за аренда, 23 броя договори за продажба и 6 броя 
договори за учредяване право на ползване за пчелини по години, както следва: 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Наем 18 бр. 11 бр. 10 бр. 10 бр. 

Аренда  7 бр. 2 бр.  8 бр. 4 бр. 

Продажба 6 бр. 5 бр. 7 бр. 5 бр. 

Право на 
ползване 

1 бр. 1 бр. 2 бр. 2 бр. 

 

Приходите от управление на имотите общинска собственост за периода са в размер 
на 1 590 733,78 лева по години, както следва: 

  

Приходите от разпореждане с движимо и недвижимо имущество общинска 
собственост са общо в размер на 171 494,10 лева по години, както следва: 

№  Вид дейност 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Движими вещи 2938,00 лв. 0,00 лв. 7200,00 лв. 1725,00 лв. 

2. Наем жилища 2670,00 лв. 3134,29 лв. 3413,60 лв. 2830,00 лв. 

3. 
Наем земя в т.ч. пасища, 
проектни пътища 

315499,00 
лв. 

359771,72 
лв. 

363406,05 
лв. 

448585,21 
лв. 

4. Наем обекти 6395,00 лв. 4051,59 лв. 8821,28 лв. 7935,67 лв. 

5. Рибарници 9660,00 лв. 4667,76 лв. 14147,08 лв. 4220,00 лв. 

6. Терени 2888,00 лв. 3355,75 лв. 3284,82 лв. 3511,00 лв. 

7. Кабинети 1468,00 лв. 1312,05 лв. 1963,22 лв. 1879,69 лв. 

 
Всичко от управление 

общинска собственост 

341 518,00 
лв. 

376 293,16 
лв. 

402 236,05 
лв. 

470 686,57 
лв. 

 Вид дейност 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 
Продажба на имоти 
общинска собственост 

19423,00 лв. 
14520,00 

лв. 
44698,00 лв. 

87183,60 
лв. 

2. 
Учредяване на право на 
ползване 

1269,92 лв. 1345,00 лв. 1395,00 лв. 
1659,58 

лв. 

 
Всичко от разпореждане с 

имоти общинска 

собственост 

20692,92 лв. 
15865,00 

лв. 
46093,00 лв. 

88843,18 
лв. 

 КОНЦЕСИИ     

1. От концесии 10461,00 лв. 6544,00 лв. 6463,00 лв. 
3216,00 

лв. 
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Подробна информация за отдадените под наем и аренда земеделски имоти, както и 
за свободните такива е публикувана на сайта на Община Две могили (Регистър на земи - 

общинска собственост, отдадени под аренда/наем и Регистър на свободните имоти по 

землища). 

 

Замяна и отчуждаване на поземлени имоти 

През отчетния периода Община Две могили не е извършвала дейности по тази 
процедура. 

 

Концесионна дейност  

През отчетния периода няма сключени концесионни договори.  

 

През отчетния период на основание чл. 587 от ГПК и чл. 79 от ЗС са извършени 
обстоятелствени проверки по признаване право на собственост на физически и 
юридически лица върху 132 броя имоти.  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

23 броя 31 броя 50 броя 28 броя 

 

Други дейности, свързани с управлението на общинската собственост: 

• Ежегодно изготвяне на годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост. 

• Поддържат се и се актуализират 15 броя регистри съгласно Закона за 
общинската собственост, Закона за горите и Закона за пчеларството: 

- регистри на постоянни и временни пчелини – 2 бр. 

- регистър на съставени АПОС – 1 бр. 

- регистър на съставени АЧОС – 1 бр. 

- регистър разпоредителни сделки – 1 бр. 

- регистър общински предприятия – 1 бр. 

- регистър язовири – 1 бр. 

- регистър свободни имоти – 1 бр. 

- регистър търговски дружества – 1 бр. 

- регистри свързани с общински и горски територии – 6 бр. 

• Подготвяне на ежемесечни справки от система „Наемни отношения”. 

• Ежегодна актуализация на нови наемни цени на база инфлационния индекс за 
страната. 

• Ежегодно се подготвят списъци за застраховане на публичните и частни 
общински имоти. 

 Всичко от концесии 10461,00 лв. 6544,00 лв 6463,00 лв. 
3216,00 

лв. 
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• Ежегодно се подготвя Годишен план за ползване дървесина от общинския 
горски фонд на Община Две могили. 

• Осъществяване на контрол при поддръжката на общинската дълготрайна 
декоративна растителност. 

• Организира се изпълнението на Годишен план за защита на горските територии 
на Община Две могили от пожари. 

• Изпълнение на Общинска програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили. 

• Контрол при изпълнението на дезинсекции, дератизации и дезакаризации.  

• Води се регистър на ползватели на полски пътища и канали за съответната 
стопанска година. 

• Води се списък на физическите и юридическите лица, дължащи наеми по 
договори с Община Две могили. 

• Текущи задачи – идентификация на имоти, съставяне на АОС, кореспонденция с 
наематели, следене за просрочени задължения по наемни отношения, справки, 
актуализация на регистри, обслужване на граждани, работа по жалби, сигнали и 
други. 

• Текущ ремонт и поддръжка на имоти и сгради – общинска собственост: двора и 
оградата на базата на ул. „Цар Симеон“ в гр. Две могили, сградата на общината, 
вътрешен ремонт в ЦНСТ, ремонт на Дневен център, ремонт на Земеделски 
център, ремонт на Автогара, ремонт на тоалетни „Общински пазар“, лятно кино, 
сгради в градски стадион, ритуален дом в градски гробищен парк, подпорна 
стена пред кметство Каран Върбовка и др. 

 

Земеделие и гори за периода от 2015 г. до 2019 г. 

През 2017 г. чрез промяна на структурата на общинска администрация в Дирекция 
„Регионално развитие“ отпадна длъжността ст. експерт „Земеделие и гори“ и функциите 
се съвместиха в новата длъжност нач. отдел „Общинска собственост и регионално 
развитие“. 

 По отношение на животновъдството, по инициатива на Община Две могили се 
проведоха редица срещи с животновъдите на тема: поддържане на чистотата, хигиената, 
съхранението и оползотворяването на генерираната от животните оборска тор, наемането 
и поддържането на пасища, задълженията на стопаните, регламентирани в Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и др.  

С цел недопускане на замърсявания по уличните платна, със заповеди на кметовете 
на населените места се регламентираха маршрути за движение на стадата от животни и 
бяха определиха терени за временно съхранение. Неизпълнението на тези заповеди 
даваше възможност на нарушителите да се съставят 24 броя актове за административно 
нарушение и съответно да се налагат глоби. Съставени са 21 броя предупредителни 
протоколи. 

По повод на многото жалби от граждани по отношение на замърсявания на улични 
платна и неприятни миризми, в началото на 2017 г. се направиха промени в Наредба № 3 
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на Община Две могили, касаещи ограничаване на допустимия брой и вид домашни 
животни, които могат да се отглеждат в жилищните територии в чертите на Община Две 
могили. Тъй като голяма част от стопаните на територията на общината трябваше да 
изведат животните си извън чертите на населените места през мандата се направиха 
постъпки пред Областен управител на Област Русе за безвъзмездно прехвърляне на 
собствеността върху част от бившите стопански дворове – частна държавна в собственост 
на Община Две могили. Намеренията ни бяха след преминаването им в собственост на 
общината тези терени да бъдат предоставени на нуждаещите се животновъди за създаване 
на семейни ферми. Не по вина на общината, тези терени са все още държавна собственост 
и в момента пустеят. 

 През отчетния период се подготви проект за водоснабдяване на „Източната 
промишлена зона“ на гр. Две могили, който в момента е на етап реализиране. С 
въвеждането в експлоатация на водопровода ще бъдат решени проблемите с 
водоснабдяване на стопанските сгради на животновъдите, арендаторите и инвеститорите.  

 От началото на 2019 г. активно се работи за решаване на съществуващия проблем в 
източната промишлена зона на гр. Две могили по отношение на отчитането и заплащането 
на консумираната ел. енергия от множество промишлени и селскостопански обекти. 

С реализирането на водопровода и решаване на проблема с електрозахранването в 
района се очаква намиращите се в района свободни терени – общинска собственост да 
станат по атрактивни и по този начин да се създадат условия за бизнеса и да бъдат 
привлечени нови инвеститори.  

Както във всички общини, така и на територията на Община Две могили основният 
проблем е големият брой безстопанствени кучета. Причината е неспиращото изхвърляне 
на улицата на домашни любимци или новородените им от стопаните. През периода на 
мандата от 2015 г. до 2019 г. са заловени и кастрирани общо 174 броя бездомни кучета, с 
което общият брой на кастрираните животни от 2007 г. до м. декември 2019 г. възлиза на 
346 броя. Оказва се, че кастрацията на бездомните животни, като елемент от „Общинската 
програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на 
Община Две могили“ е недостатъчна мярка за справяне с проблема. Чипирането на 
домашните любимци е задължително, съгласно Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, но не се извършва от голяма част от гражданите. Поради факта, че Община Две 
могили не разполага със собствен приют, в който да бъдат настанявани животните, 
намеренията през новия мандат са в началото на 2020 г. да се проведе кампания сред 
гражданите за регистрирането на домашните кучета. Кампанията ще бъде организирана от 
Община Две могили и ще включва частно практикуващите ветеринарни лекари, 
регистрирани на територията на Община Две могили и представители на Сдружение 
„Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”. Очакванията са, че засиленият 
контрол от страна на общинска администрация и идентификацията с чип на домашните 
любимци ще подпомогне идентифицирането на собственика при недобронамерено 
пускане на свобода на кучетата и ще даде възможност да бъдат налагани санкции. 

По отношение на организирането и изпълнението на защита на горските територии 
на Община Две могили от пожари, ежегодно се изготвят и одобряват от директора на РДГ 
– Русе Годишни планове за защита на горските територии от пожари собственост на 
Община Две могили. В изпълнение на същите, трикратно в годината се обработват 
минерализовани ивици около потенциално опасни гори. Дължината на обработваните 
ивици от 3710 м. през 2016 г. е нараснала на 6330 м. през 2019 г. С цел намаляване на 
разходите и увеличаване на качеството на обработка на минерализованите ивици през 
2019 г. от Община Две могили бяха закупени нов трактор с двойно предаване и дискова 
брана, която замени неефективния плуг. На възлови места в близост да горските 
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територии, собственост на Община Две могили, както и на местата за почивка са 
поставени предупредителни табели с противопожарно съдържание. Ежегодно се 
актуализира личния състав на съществуващото доброволното формирование. 

По отношение на изпълнението на дезинсекционни, дератизационни и 
дезакаризационни обработки през 2018 г. е сменена фирмата изпълнител. През последните 
две години от мандата освен традиционните дезинсекционни, дератизационни 
мероприятия, които се провеждаха в съществуващите детски градини и ясли и социални 
домове бяха включени значителен брой нови обекти за дезакаризационна обработка 
(против кърлежи и бълхи): Района на пещера „Орлова чука“, Градски стадион, Централен 
градски парк, детски площадки, тревни площи по бул. „България“ и Общински пазар. От 
2020 г. ще се извършва два пъти годишно дезинфекция на пясъчниците, намиращи се в 
детските ясли и градини и такива намиращи се в паркове. 

Ежегодно се доставят дърва за огрев на общински и обществени учреждения. След 
въведения в началото на мандата контрол по изразходването им, намаляването на 
топлинните загуби в сградите и въвеждането на отоплителни системи с висока 
ефективност, количествата на консумираната дървесина значително намаляха от 832 куб. 
м. пространствени през 2015 г. до 535 куб. м. пространствени през 2019 г. Тенденцията е 
тези количества през следващия мандат още да намаляват.  

По отношение на поддръжката на общинската дълготрайна декоративна 
растителност, през отчетния период в почти всички кметства са предоставени моторни 
триони, клонорези храсторези и косачки. Голяма част от потенциално опасните дървета в 
населените места са отстранени. Редовно се поддържа декоративната растителност, чрез 
периодично кастрене на клони на дървета, подрязване на рози, пръскане на чимшири и 
цветя. През отчетния период Община Две могили е инициирала и оказвала съдействие по 
различни залесителни кампании. На мястото на изсечените тополи в с. Широково с 
помощта на ученици от двете училища в гр. Две могили са залесени 2640 фиданки от 
топола на площ от 73 дка. Извършено е залесяване на фиданки от орехи и липа на 
входовете на гр. Две могили. 

 

 
РЕСОР „ЕКОЛОГИЯ, ОМП, СИГУРНОСТ“ 

 Екология  

 За постигане на по-ефективно управление на отпадъците в мандат 2015 - 2019 
Община Две могили разпредели във всички населени места от територията си общо 340 
бр. контейнери, предоставени от Регионално депо – Бяла.   

 През ноември 2015 г. след дадени предписания от страна на РИОСВ – Русе беше 
наета техника за разриване на отпадъците от общинското депо, които се бяха 
разпрострели до пътя Батишница-Две могили.  

 Беше почистено и дерето между улиците „Акация“ и „Изгрев“. 

 Периодично се косиха и почистваха гробищните паркове във всички населени 
места от общината. 

 Работниците, назначени по програма за временна заетост работиха по график за 
косене и почистване на обществени територии, отстраняваха се потенциално опасни 
клони и дървета. 
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 Във всички населени места на територията на община Две могили периодично се 
разриваха торища, нерегламентирани сметища, както и други замърсени терени.  

  

 От 2018 г. Община Две могили изтегли отчисления по чл. 64 и ги внася в сметката 
на Община Бяла за покриване на вноски и разходи по изграждането на Регионално депо в 
гр. Бяла.  

 В края на 2019 г. се изтеглиха и 20 % от натрупаните средства по чл. 60, във 
връзка с натрупани и разплатени разходи от страна на Община Две могили. 

 
Рекултивация на общинско депо 
След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от 

29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе,  Община Две могили предприе действия за 
транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе, на основание 
сключен Договор с „Берус” ООД.  

На 12.09.2018 г. със Заповед № 693/04.09.2018 г. на Кмета на Община Две могиби 
бе назначена комисия със задача да определи размера и границите на терен за 
рекултивация на спряното от експлоатация общинско депо за неопасни отпадъци. 
Съгласно Скица на поземлен имот № 15-606016-24.08.2018 г. и Акт № 3742 за публична 
общинска собственост, отредената площ с начин на трайно ползване депо за битови 
отпадъци е 101841 кв.м. Констатираната замърсена площ, определена от комисията и 
геодезическото заснемане е около 19 дка. 

 С вх. № ДТБО-75 от 21.02.2019 г. Община Две могили внесе в Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Заявление за 
отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на проект за „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две 
могили, ПИ 20184.60.381.” 

 Средствата, одобрени от ПУДООС за рекултивация на общинското депо са в 
размер на 675 277,97 лв. с ДДС. 

 Тръжната документация по проекта беше съгласувана и одобрена без забележки. 

 Към днешна дата изпълнението на проекта е в етап на СМР. 

Изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото 
общинско депо за битови отпадъци е обосновано в следните направления: 

• Реализацията на проекта ще създаде условия за осъществяване на местно ниво на 
задълженията, поети от Република България за постигане на съответствие с 
Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕИО и Директива 1999/31/ЕИО, относно 
депониране на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в националното 
законодателство, чрез Закона за управление на отпадъците и Наредба 6/27.08.2013 
г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. 
Д.В. бр. 80/13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г. 
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• Рекултивацията на съществуващото депо за битови отпадъци ще допринесе за 
изпълнение на приетия от УС на ПУДООС на 06.11.2018 г. нов приоритет в сектор 
„Управление на отпадъците”. Това е продиктувано от необходимостта за закриване 
на процедурата от страна на Европейската комисия и необходимостта да бъде 
приключила техническата рекултивация на депа с прекратена експлоатация обект 
на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от 
страна на Република България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕИО на Съвета от 26 
април 1999 г., относно депониране на отпадъци до 2020 г. 

• Същевременно с реализирането на проекта ще се изпълнят и Втората група мерки 
от Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци 
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за 
достигане на Цел 2 от НПУО 2014-2020 г. 

• Рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци ще 
елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от 
движението и разпространението на замърсяването на територията на депото и 
извън него. Реализацията на проекта ще създаде условия за укрепване и 
запечатване на тялото на депото, изграждане на система за събиране и отвеждане 
на сметищните газове от тялото на депото, изграждане на дренажна система за 
отвеждане на повърхностните води, попаднали върху тялото на депото, и 
изграждане на канавки за отвеждане на повърхностните атмосферни води. 
Проектът ще даде възможност за съвременно и безопасно обезвреждане на 
отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на почвите, подземните и 
повърхностните води и атмосферния въздух и за намаляване на рисковете за 
човешкото здраве. 

Във връзка с извличането на земни маси, необходими за реализирането на проект за 
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на 
община Две могили”, на 22.02.2019 г.  в РИОСВ – Русе бе входирано инвестиционно 
предложение за реализиране на проект „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на 
нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 в землището на гр. Две 
могили”. 

Проектът ще се осъществи на площадка от около 20 дка, част от поземлен имот с 
идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост в 
землището на гр. Две могили, с начин на трайно ползване, съгласно Наредба № 7 от 22 
декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони - „Пасище”.  Имотът е разположен северозападно от гр. Две могили на 
разстояние около 1500 м. в близост до поземления имот не се развиват производствени 
дейности. 

Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен 

Съгласно техническото решение на проектанта, при реализирането на проекта за 
„Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 
20184.47.216 в землището на гр. Две могили.” ще се постигне вписването на терена в 
околния ландшафт и неговото стабилизиране, а генерираните излишни земни маси ще 
бъдат в достатъчен обем за изпълнението на техническата рекултивация на 
съществуващото депо на територията на гр. Две могили. 
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Стартирането и реализирането на проекта е пряко зависимо от стартирането на 
дейностите по рекултивация на общинското депо. 

 В изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал.3, т. 6 и т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, както и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките 
и отпадъците от опаковки Община Две могили сключи Договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” 
АД, във връзка с това, че 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. 

 Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране бяха определени 
съвместно от участниците в системата – Община Две могили и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” 
АД, съобразявайки се с изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. 
Съгласно чл. 23 от същата, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка”, като 
разпределението по населени места е следното: 

• град Две могили – 10 точки; 

• село Баниска – 3 точки. 

 Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки, „ЕКОПАК” ще подпомогнат и изпълнението на целите на Общината, залегнали 
в чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и § 15 от преходните и 
заключителни разпоредби на ЗУО, както и изпълнение на задължението на Кмета на 
Общината за осигуряване разделното събиране на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 6 от 
ЗУО. 

 ОМП – Бедствия  

� В изпълнение на Заповед № 413 от 18.04.2017 г. на Кмета на Община Две 
могили, комисия в състав в присъствието на кметския наместник на с. Пепелина, извърши 
обстоен оглед на място на моста над река „Черни Лом” на път RSE 3083 при км. 1+000. 
Констатирано бе, че oткосите на реката преди и след моста са обрасли с дървета и храсти. 
Двата устоя на моста откъм селото са с видимо деформирана конструкция и големи 
пукнатини. Средните устои са ерозирали. Конструкцията на моста е компроментирана – 
паднала замазка и видима открита и корозирала арматура. Конструктивно мостът не е 
безопасен. 
  

� На 05.05.2017 г. в изпълнение на устна Заповед на Кмета на Община Две 
могили, комисия в състав извърши обстоен оглед на речната тераса от лявата страна на 
река „Черни Лом”, след моста в с. Пепелина, находящ се на път RSE 3083 при км. 1+000. 
 Констатирано бе, че след проливните дъждове на 28.04.2017г. срещу 29.04.2017г. са 
свлечени земни и скални маси от по-високо стоящия земен масив над селото. От 
направения оглед се оказа, че с годините има привнесени наноси върху речната тераса с 
дебелина 0,20 и 0,50 см., в участък на 300-400 м. след моста, със средна ширина 15 м.  
 По-горното е констатирано след изриването на наносите от последния дъжд по 
асфалтирания път, водещ до прилежащите имоти. Реално достъпа на собствениците на  
прилежащите имоти е силно затруднен /невъзможен/ след всеки проливен дъжд. 
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� На 12.05.2017 г. в изпълнение на устна Заповед на Кмета на Община Две 

могили, комисия в състав извърши обстоен оглед на водни площи с номера на имотите 
20184.47.210 и 20184.47.209 в град Две могили. 
 Констатирано бе, че същите са терени залята площ с дебелина на водния пласт 
0,20-0,30 см. По-голямата част от площта е обрасла с див папур. Същите са изградени в 
долната част на дере /”Казашкото дере”/, което се явява естествен водосбор на около 25-30 
% от територията на града. 

Създадени са преди около 50 години с цел туширане на загубите от 
селскостопанската продукция от дъждовните и снежни води. Тогава водните площи са 
били с дълбочина от 4 до 10 м. С годините същите са запълнени с наноси и в момента с 
труд изпълняват предназначението, за което са създадени, т.е. да акумулират в 
собствените си обеми залповите води след обилни дъждове и снеготопене. Това създава 
предпоставки за заливане на обработваемите земи в по-ниско лежащите земеделски 
масиви и загуби на земеделските стопани от унищожена реколта. 
С цел избягване на последното бе поканен специалист по хидротехнически съоръжения, 
който посети водните площи и направи техническа експертиза за състоянието на 
„водоемите”. Предстои изработване на технически проект. Извършено е геодезическо 
заснемане на водните площи и беше изработена специализирана карта. 

 На 29.05.2017 г. в изпълнение на Заповед № 571/29.05.2017 г. на Кмета на Община 
Две могили, във връзка с подадени сигнали от жители на с. Каран Върбовка за свлечена 
земна маса и задръстено дере, вследствие на интензивните валежи в периода 24.05.-
28.05.2017 г., комисия в състав посети местата с причинени затлачвания /дере, водостоци-
3 бр., и района преди манастира „Света Марина”/. При направения оглед комисията 
констатира, че вследствие на придошлите води от проливния дъжд са отложени наноси 
пред входа на самия манастир, запушен е водостока до преливната тръба, находящ се на 
около 300 м. от входа на манастира в посока с. Каран Върбовка. Видимо след водостока до 
рибарника дерето е прочистено от придошлите води, в самото село също не бяха намерени 
затлачвания, в долния край на селото /срещу входа на земеделската кооперация/ тръбите 
на водостока бяха затлачени. 

 Препоръките на комисията бяха следните: 
 1. Необходимост от почистване на отложената тиня на входа на манастира. С цел 
намаляване на отлагането на наноси в бъдеще е необходимо затревения участък след 
моста да бъде прочистен от тревна растителност и да се отнемат наносите на ниво на 
асфалта с наклон към дерето.  

2. Тръбния водосток до преливника да бъде освободен от кръстосаните дървета и 
дървесни отпадъци, за да може водата безпрепятствено да преминава през него.  

 С цел избягване ненавременното полягване на близкорастящата след водостока 
топола, същата да бъде премахната, с цел безпрепятственото преминаване на МПС-та и 
хора ползващи се от водата изтичаща от преливника на манастирското кладенче.  

3. Необходимо е почистване на привнесените дървета и дървесни отпадъци на 
водостока в долния край на с. Каран Върбовка. Също така да се отнеме наноса след него 
за по-безпрепятствено оттичане на водите. Препоръките бяха изпълнени. 

Във връзка с писмо с изх. № 04-00-62/04.07.2017 г. на Областния управител на 
Област Русе, за създаване на организация за допълнителни превантивни мерки за 



 

 

10 

 

недопускане или намаляване последиците от наводнение, и издадена Заповед № 
124/03.07.2017 г. на Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов за 
въвеждане в сила на Националния план за защита при бедствия – част II „Защита при 
наводнения”, се предприе следното: 

1. Извършен бе преглед на Общинският план за защита при бедствия, аварии и 
катастрофи на Община Две могили /в частта „Защита при наводнения”/, като се 
уточни състава на органите за управление и силите за действие; 

2. Бе създадена организация и се наблюдаваха критичните места по речните 
корита на територията на общината; 

3. Относно техниката /багери, булдозери и камиони/, която трябва да бъде 
приведена в готовност за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни 
работи – Община Две могили не разполага със собствена техника; 

4. Доброволното формирование към Община Две могили бе приведено в 
готовност за включване в неотложни аварийно-възстановителни работи. 

За съжаление вследствие на падналите обилни валежи от дъжд и градушка на 
02.07.2017 г. /неделя/ срещу 03.07.2017 г. /понеделник/ в Община Две могили, 
придружени с бурни ветрове,  след извършения оглед се констатира следното: 

� Улиците „Христо Ботев”, „Чипровци” и „Безименна” в града бяха 
доразрушени, като напълно е компрометирано асфалтовото покритие, разрушен е 
частично отводнителния канал, втрапени са участъци, поради изнесени земни маси от 
улиците, за което са информирани писменно Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и Областния управител на Област 
Русе за бедственото и опасно състояние на трите улици.  

� Улица  „Баба Тонка” в участъка между улиците „Цар Освободител” и 
„Янтра” и кръстовището с улица „Янтра” в град Две могили е с компрометирано земното 
тяло, частично е нарушена асфалтовата настилка.  

� Във всички населени места от общината имаше проблеми с 
електрозахранването, спирано поради аварии и скъсани жици от паднали дървета и клони. 
Частично бе нарушено и водоподаването към населението. 

В изпълнение на Заповед № 732/25.07.2017 г. на Кмета на Община Две могили, 
комисия в състав извърши оглед на град Две могили и населените места от общината, след 
поройния дъжд, придружен с бурен вятър на 25.07.2017 г. /вторник/.  
 Констатации за град Две могили: 

� Ул. «Петър Берон» № 7 – отнесен ламаринен покрив на пристройка 20 кв.м.; 
� В двора на ЦНСТ – пречупен бор – премахнат; 
� Кръстовището на ул. «Ал. Стамболийски» и ул. «Люлин» - пречупен орех – 

премахнат; 
� Ул. «Люлин» - пречупено плодно дърво паднало върху оградата – премахнат; 
� Бул. «България» № 30 - пречупен бор – премахнат; 
� Бул. «България» № 48 – пречупен бор, разрушена стряха – 3 бр. капаци и 1м2 

керемиди; 
� Площада до паметника - паднали брези 2 бр. – премахнати; 
� Ул. «Ал. Константинов» № 16 – прекършено плодно дърво /слива/, преплетени 

и скъсани ел. жици – дървото е премахнато и аварията е отстранена; 
� СУ «Св. Св. Кирил и Методий» - прекършен бор – премахнат; 
� Ул. «Д-р Заменхоф» № 9 и № 10 – липа и орех – за кастрене на клони, 2 ореха 

за премахване – премахнати; 
Констатации за с. Широково: 
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� Ул. «Н. Й. Вапцаров» - повален бор върху покрив на къща – счупени капаци – 3 
бр., счупени керемиди – 1 м2; 

� В двора на читалището – 2 прекършени бора – премахнати, съборен метален 
парапед на стълбите за читалището –възстановен; 

� Ул. «Широк брод» - повален бор – премахнат. 
В изпълнение на Заповед с № 827/04.09.2017 г., комисия в състав извърши оглед  и 

проверка за състоянието на населените места от общината, след бурята на  03.09.2017 г. 
/неделя/ срещу 04.09.2017 г. /понеделник/. 
 Констатирано бе, че вследствие на разярилата се силна буря, паднала градушка и 
пороен дъжд, във всички населени места от общината имаше проблеми с 
електрозахранването, спирано поради аварии в електропреносната мрежа и скъсани жици. 
Аварийни групи от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД /клон Две могили/ реагираха на подадените 
сигнали и отстраняваха аварии. Водоподаването към населението на общината също бе 
нарушено. 
 Във всички села бяха изкоренени и изпочупени дървета и клони, като тези които 
възпрепятстваха движението по общинската пътна мрежа бяха премахнати. 
 В с. Бъзовец голям бор беше паднал върху покрива на църквата, като след 
премахването му се установи, че са счупени около 15-20 бр. покривни керемиди и 
частично е повреден улук.  

На ул. „Васил Друмев” № 25 в с. Бъзовец е разрушена частично покривна 
конструкция от паднал орех върху имота на живущите на този адрес. 
 В с. Пепелина речното корито на река „Черни Лом” е затлачено от паднали дървета 
и клони; счупени са около 10-15 бр. керемиди от покрива на църквата. 
 В с. Баниска вековните дървета, които са в близост до пътното платно 
задължително трябва да бъдат премахнати, поради големия риск от пътен инцидент при 
следваща буря. 

За възможността за осигуряване на финансови средства, с които Община Две 
могили не разполага и за разрешаване на проблемите, свързани със защитата на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи многократно е информиран Областния 
управител на Област Русе, като са изпратени и Искания за финансиране за извършване на 
неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване до Председателя на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.  
 На 30.04.2019 г. вследствие на силна буря, в населените места Каран Върбовка, 
Бъзовец и Баниска бяха изкоренени и изпочупени дървета и клони, като тези които 
възпрепятстваха движението по ОПМ се отстраниха. В село Каран Върбовка бе разрушен 
покрив на стопанска постройка в земеделската кооперация, а в село Баниска бяха 
засегнати покривните конструкции на Читалището и детската градина. В селото имаше 
счупени и изкоренени над 15 бора, които бяха премахнати. 
 В с. Бъзовец водата бе разрушила част от общинската пътна мрежа, като е отнесла 
асфалтово покритие. 
 Между селата Широково и Пепелина речното корито на река „Черни Лом” бе 
затлачено от паднали дървета и клони; канавките обрасли с храстовидна растителност; 
пътя от републиканска пътна мрежа бе залят от вода и свлечени камъни и счупени клони. 
Помпената станция в близост до с. Широково бе наводнена, а водостоците бяха затлачени. 
За отстраняването на проблема беше наета техника от страна на Община Две могили, 
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която съвместно с техниката изпратена от Областно пътно управление – Русе работиха по 
отстраняване на проблема. 
  

Сигурност  
Във връзка със сигурността на гражданите: 

1. Бяха поставени камери за видеонаблюдение на вход/изход, централна част и 
възлови места в града, комплекс Орлова чука и в отделни населени места от 
общината, като наблюдението се извършва 24 ч. в денонощието от 
дежурните в РУП и дежурните по Общински съвет за сигурност в 
Общината. 

Стойността на инвестицията е в размер на 30 000 лв. 
2. Във връзка със сигурността на населението и в по-отдалечените населени 

места на общината, Община Две могили предостави на РУП – Две могили 2 
/два/ автомобила. 

3. Въведен е пропускателен режим в Общината, като на всеки служител от 
администрацията бяха предоставени карти и чипове, като пропуск в 
администрацията.  

4. Изградена е регистратура за клисифицирана информация, предстои 
разкриване, след подготовка и одобрение на набор от документи от 
съответните служби /ДАНС и ДКСИ/.  

 
Улично осветление 
До момента са закупени над 300 бр. улични лампи, като е подменено уличното 

осветление в централната част на града /по бул. „България”/, както и по селата.  
Предвидени за закупуване са още 200 бр. улични лампи. 

 

РЕСОР „ТРАНСПОРТ“ 

 

 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИЯ АВТОПАРК: 

1. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № Р 8989 ВР; 

2. Лек автомобил „Пежо 407“ с рег. № Р 3636 ВВ; 

3. Лек автомобил „Пежо 307“ с рег. № Р 1008 РР; 

4. Лек автомобил „Лада нива“ с рег. № Р 6536 РВ; 

5. Лек автомобил „Фолксваген“ с рег. № Р 9598 РА; 

6. Лек автомобил „Форт транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ – с решение на Общински 

съвет Две могили е предаден на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили; 

7. Лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № Р 0761 РС; 

8. Лек автомобил „Пежо експерт“ с рег. № Р 1022 РН – към настоящият момент 

автомобила не се използва поради технически причини; 

9. Лек автомобил „ Фолксваген джета“ с рег. № Р 2316 АХ – автомобила се 

използва за нуждите на ОПОХ; 
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10. Лек автомобил „Лада“ с рег. № Р 9200 АР - автомобила се използва за нуждите 

на кметство Баниска; 

11. Автобус „ИСУЗУ“ с рег. № Р 7650 РК - с решение на Общински съвет Две 

могили е предаден на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили; 

12. Автобус „ИСУЗУ“ с рег. № Р 7648 РК - с решение на Общински съвет Две 

могили е предаден на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили ; 

13. Автобус „ИСУЗУ“ с рег. № Р 1557 АК - с решение на Общински съвет Две 

могили е предаден на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили; 

14. Автобус „ХЮНДАЙ“ с рег. № Р 7644 РК - с решение на Общински съвет Две 

могили е предаден на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили; 

15. Автобус „ОТОЙОЛ“ с рег. № Р 5344 АМ; 

16. Автобус „ОТОЙОЛ“ с рег. № Р 7647 РК; 

17. Автобус „СИТРОЕН“ с рег. № Р 1965 КА; 

18. Автобус „МЕРЦЕДЕС“ с рег. № Р 7694 РН; 

19. Автобус „ПЕЖО БОКСЕР“ с рег. № Р 5594 РХ - с решение на Общински съвет 

Две могили е предаден на ДГ „Първи юни“ с. Баниска; 

20. Автобус „ТОЙОТА“ с рег. № Р 9599 РА - автомобила се използва за нуждите 

на кметство Баниска; 

21. Автовишка „Форт транзит“ с рег. № Р 6577 АМ; 

22. Товарен автомобил „УАЗ“ с рег. № Р 7731 РР; 

23. Товарен автомобил „УАЗ“ с рег. № Р 0645 ВС; 

24. Товарен автомобил „Мултикар“ с рег. № Р 8884 РА; 

25. Товарен автомобил „МАН“ с рег. № Р 1559 АК; 

26. Товарен автомобил „ИВЕКО“ с рег. № Р 1560 АК; 

27. Мотопед „Симсон“ с рег. № Р 2467 М; 

28. Трактор „БЕЛАРУС“ с рег. № Р 06320 – закупен през 2018 г.; 

29. Трактор „БОЛГАР“ с рег. № Р 05529 – регистрацията е направена 2016 г.; 

30. Трактор „ЮМЗ“ с рег. № Р 05530 – регистрацията е направена 2016 г.; 

31. Трактор верижен ДТ-75; 

32. Специализиран автомобил „ИФА“ с рег. № Р 4525 КА – регистрацията е 

направена 2016 г.; 

33. Товарен автомобил „Дачия докер” с рег. № Р 7481 КВ – закупен през 2018 г. 

за нуждите на ОПОХ; 
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34. Товарен автомобил „Фиат фиорино” с рег. № Р 9079 КВ – закупен през 2019 г. 

за нуждите на ОПОХ; 

35. Ремарке с рег. № Р 06277 - регистрацията е направена 2019 г.; 

36. Ремарке с рег. № Р 06451 – закупен през 2019 г. 

Автомобилите се поддържат периодично, но е необходимо поетапна подмяна с нови. 

 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ПРЕЗ 2019 Г. ЗАКУПИ: 

1. „Шредер“ (мулчер) за почистване на общинската пътна мрежа; 

2. Гребло, което се използва за снегопочистване; 

3. Дискова брана, която се използва за направа на минерализовани ивици. 

 

 АВТОГАРА ДВЕ МОГИЛИ 

 След направена проверка от ДАИ, на общината е направено предписание, от което 

става ясно, че автогарата не отговаря на изискванията по Наредба № 33 за „автогара“. 

През 2019 г. е извършен частичен ремонт на помещенията на сградата. Ремонтните 

дейности ще продължат и през 2020 г., като идеята е автогарата да се запази и да 

продължи да функционира като такава. 

 

 МАРКИРОВКИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ 

 На територията на Община Две могили са поставени 27 пътни знака, с цел 

предотвратяване на ПТП. 

 Ежегодно се подновяват пешеходните пътеки в централните части на населените 

места и пред училища и детски градини. Поддържа се редовно сервитута на общинска 

пътна мрежа. Проблем се оказва поддръжката на хоризонталната маркировка поради 

липсата на достатъчно фирми за този вид дейност. Всички мостове на територията на 

общината са обозначени със светлоотразителна сигнализация и ежегодно се обследват. 

 Като основен проблем се оказа поддръжката на Републиканска пътна мрежа, която 

е отговорност на Областно пътно управление. Многократно посредством писма и снимков 

материал са информирани Областен управител, директор на ОПУ, АПИ и Агенция по 

безопасност на движението за необходимостта от поставяне на хоризонтална и ветикална 

маркировка, почистване на сервитута и обследване и ремонт на настилка и моста при с. 

Кацелово, но резултатите са незадоволителни. 

 През мандата бяха изградени препятствия за ограничаване на скоростта в гр. Две 

могили, с. Бъзовец и с. Баниска, а тези които не отговаряха на изискванията бяха 

премахнати. 
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РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“ 

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ УТС ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г. 
 

№ Вид на услугата 
 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Общо 

1 Издадени удостоверения за идентичност 54 43 71 48 216 

2 
Издадени удостоверения за търпимост 
на строеж 

   56 65 94 62 277 

3 Издадени други удостоверения 
   

8 10 6 11 35 

4 Удостоверения по чл. 54а от ЗКИР 
 

2 4 9 16 31 

5 Издаване скици на недвижим имот 264 279 278 264 1085 

6 Презаверка на скици с изтекъл срок 18 29 20 11 78 

7 Издадени визи за проучване и проектиране 14 13 8 39 74 

8 
Изготвяне на оценки за съответствие от 
ОбЕСУТ 

12 9 16 25 62 

9 
Разглеждане и одобряване на 
инвестиционни проекти    

35 37 35 32 139 

10 Издадени разрешения за строеж 33 28 27 22 110 

11 Презаверени разрешения за строеж 
   

1 1 2 2 6 

12 Издадени разрешения за изработване на ПУП 12 7 15 11 45 

13 Одобрени на ПУП 
  

10 10 38 40 98 

14 Одобрена екзекутивна документация 
   

2 2 1 2 7 

15 
Въвеждане в експлоатация на строежи ІV 
и V категория   

3 12 3 13 31 

16 Регистрация на технически паспорт 10 11 6 20 47 

17 
Одобрени схеми за поставяне на 
преместваем обект  

4 7 11 9 31 

18 
Издадени разрешения за поставяне на 
преместваем обект 

4 7 11 9 31 

19 Отразени промени в имотните регистри 263 195 217 208 883 

20 Заверени данъчни декларации 
  

568 390 527 265 1750 

21 
Заверени анкетни карти на земеделски 
производители 

8 9 7 2 26 

22 
Издадени скици на недвижим имот от 
СГКК  

512 473 557 423 1965 

23 
Издадени удостоверения за х-ка на поземлен 
имот от СГКК 

264 212 246 265 987 

24 
Отразени промени в имотния регистър от 
СГКК 

309 378 271 656 1614 

25 Проведени заседания на ОбЕСУТ 16 12 16 16 60 
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РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

По процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица в община Две могили стартира изпълнението на Договор № 
2014BG05FMOP001-03.0157-C01, със срок на изпълнение от 15 септември 2016 г. до 31 
декември 2019 г. Потребителите, ползващи услугата ежедневно са 75, като от 2016 до 
декември 2019 г. са се възползвали 163 лица. Стойността на проекта е  158 254,25 лв.  

 
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. Стойността на проекта е 
32 860,80 лв. 

2. Проект „Заетост на младежи без обучение”  -  от 1 август  2017 г. стартира втори 
етап на проекта,  като без обучение са наети 5 лица,  на длъжност „Работник поддръжка” 
за 6 месеца. Стойността на проекта 17 120,40 лв. 

3. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се 
реализира в гр. Две могили. Едно лице е назначено 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. 
Стойност на програмата 12 500,00 лв. 

4. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” финансирана от 
държавния бюджет. Програмата се реализира в гр. Две могили. Назначено е едно лице на 
длъжност „Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до 31.07.2018 г. (за срок от 2 години) 
на 8 часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Стойността на програмата е 
13 300,00 лв. 

5. „Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. Назначени 
са 5 лица, от които за Две могили са 4 бр. и за село Каран Върбовка – 1 бр., на длъжност 
„Общ работник” за период от 17.10.2016г. до 31.03.2017г. (за срок от 5,5 месеца) на 6 часа. 
Стойността на програмата е 10 940,00 лв. 

6. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Едно лице е 
назначено на длъжност „Общ работник” за период от 01.11.2016г. до 31.08.2017 г. (за срок 
от 1 година и 2 месеца) на 8 часа. В програмата могат да участват лица в предпенсионна 
възраст, но не повече от 2 години. Стойност на програмата: 6 300,00 лв. 

7. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проектът се 
реализира в гр. Две могили. Едно лице е назначено на длъжност „Общ работник” за 
период от 01.09.2017 г. до 31.08.2019 г. (за срок от 2 година) на 8 часа. Стойността на 
програмата е 15 000,00 лв. 

8. „Регионална програма за заетост 2017”, финансирана от държавния бюджет. 
Назначени са 4 лица на длъжност „Работник, поддръжка на пътища” за период от 
15.05.2017 г. до 14.11.2017 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. Стойност на програмата 
12 723,00 лв. 

9. Проект „Ние също можем 2018” в партньорство с КНСБ и Агенция по заетостта - 
15 безработни лица преминаха обучение за „Социален асистент за възрастни”, като 3 лица, 
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показали отлични резултати на изпита бяха назначени на стаж в социалните услуги на 
територията на общината за 3 месеца. Стойността на проекта за стажуване е 5 970,00 лв. 

10.  Проект „Работа” финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ. През месец май 2018 г. са 
обучени 39 лица, назначени на работа като „Работник озеленяване“ за 12 месеца считано 
от 27 юли 2018 г. до 27 юли 2019 г. Проектът обхваща всички населени места на 
общината. Стойността му е около 295 000, 00 лв.  

11. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, финансирана от държавния 
бюджет. Програмата се реализира в гр. Две могили. Назначено е едно лице на длъжност 
„Общ работник” за периода от 25.09.2018 г. до 24.09.2020 г. (за срок от 2 години) на 8 
часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Общата стойност на проекта е 
17 100,00 лева. 

12. „Регионална програма за заетост 2018”, финансирана от държавния бюджет. 
Отпуснати са 5 броя, които са назначени на длъжността „Работник поддръжка на пътища” 
за периода от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. Общата 
стойност на проекта е 20 436,00 лева. 

13. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2018 г. – назначено 1 лице 
от 1 февруари 2018 г. за 9 месеца, стойността на програмата е 6 500,00 лв.  

14. НП „Помощ за пенсиониране”, финансирана от държавния бюджет. Програмата се 
реализира в гр. Две могили. Назначено е едно лице на длъжност „Общ работник” за 
период от 08.08.2018 г. до 07.08.2020 г., стойността на програмата е 17 200,00 лв. 

15. Програма „Старт в кариерата“ по процедура за заетост 2019 г – назначено 1 лице от 
1 февруари 2019 г. за 9 месеца, стойността на програмата е 6 980,00 лв.  

16. Проект „Ние също можем - 2019” в партньорство с КНСБ и Агенция по заетостта - 
15 безработни лица преминаха обучение за „Социален асистент за деца”, като 2 лица са 
назначени на стаж в социалните услуги на територията на общината за 3 месеца. 
Стойността на проекта за стажуване е 4 248,00 лв. 

17. Регионална програма за заетост 2019”, финансирана от държавния бюджет. 
Назначени са 5 лица на длъжност „Работник поддръжка на пътища” за периода от 
03.06.2019 г. до 02.11.2019 г. (за срок от 6 месеца) на 8 часа. Общата стойност на 
програмата е 20 215,00 лева. 

 
През 2018 г. Община Две могили кандидатства с Проект по процедура 

BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1. Проектът 
стартира с подписване на договор на 20.03.2019 г. по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“. 

Предвидените дейности по ОПРЧР са:  
- направление I. „Подобряване на достъпа до заетост“ – от 01.09.2019 г са бъдат 

назначени на работа 10 лица, отговарящи на целевата група за 1 година;  
- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“;  
- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и   
- направление IV. „Развитие на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи“. 
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Предвидените дейности по ОПНОИР са:  
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският 

език не е майчин;  
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в двете детски градини  - 

насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;  
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване 

ползите от образователната интеграция и приемането на различието;  
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност.  
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Две могили 

за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на 
гражданите, като изпълнението му е насочено към:  

• Създаване на структури за активизиране на ромската общност;  
• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи;  
• Нуждаещи се от социална подкрепа;  
• Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането 

им в обществото;  
• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;  
• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 
Според изискванията по програмата, е необходимо участието на 

неправителствени организации и учебни заведения при реализацията на дейностите. 
След проведена публична и прозрачна процедура за избор на партньори на 

община Две могили, бяха одобрени следните организации и учебни заведения: 
По ОП РЧР: 
- Сдружение „Карпе Дием“ 
- Сдружение „Инициативи обединена Европа“ 

По ОП НОИР: 
- Фондация „Устойчиво развитие Русе“ 
- Детска градина „Първи юни“, с. Банинска 
- Детска градина „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили 

 

Срокът за изпълнение на проекта: 20.03.2019 до 31.12.2020 година. 
Стойността на бюджета по ОП НОИР: общо 389 480,00 лева, от които: 

– Финансиране от ЕС ЕСФ: 331 058,00 лева 
– Национално финансиране:  58 422.00 лева 
– Стойността на бюджета по ОП РЧР: общо 395 871,81 лева, от които: 
– Финансиране от ЕС ЕСФ:  336 491,04 лева 
– Национално финансиране: 59 380,77лева 

Проект/програма Период Наети лица Обща стойност лв. 

Осигуряване на топъл 
обяд 2016-2020 

От 15.09.2016 – 31 декември 
2019 г. 

Услугата безплатен 
обяд ползваха 75 лица 

ежедневно 

 
158 254,25 
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- до 31 декември 2019 
г. от услугата са се 

възползвали 163 лица 
НП Помощ за 
пенсиониране 

01.08.2016 – 22.03.2018 г. 8ч. 1 лице 12 500,00 

НП Помощ за 
пенсиониране 

01.11.2016-31.08.2017 г. 
8 ч. 

1 лице 6 300,00 

НП Помощ за 
пенсиониране 

01.09.2017 – 31.08.2019 г. 
8 ч. 

1 лице 
 

33 200,00 НП Помощ за 
пенсиониране 

08.08.2018 – 07.08.2020 г. 1 лице 

Регионална програма 
2016 

17.10.2016 – 31.03.2017 г. 6 ч. 5 лица 10 940,00 

Регионална програма 
2017 

15.05.2017 – 14.11.2017 г. 4 лица 12 723,00 

Регионална програма 
2018 

01.06.2018 – 30.11.2018 г. 5 лица 20 436,00 

Регионална програма 
2019 

03.06.2019 – 02.12.2019 г. 5 лица 20 215,00 

НП  Заетост на хора с 
увреждания 

01.08.2016 г.-31.07.2018 г. 1 лице 13 300,00 

НП  Заетост на хора с 
увреждания 

25.09.2018 г.-24.09.2020 г. 1 лице 17 100,00 

Проект „Обучение и 
заетост за младежи” 

16.062017 г.-18.12.2017 г. 9 лица 32 860,80 

Проект за младежи без 
обучение 

01.08.2017 г. – 01.03.2018г. 5 лица 17 120,40 

Програма” Старт на 
кариерата” -  2018 

01.02.2018 г.– 30.10.2018 г. 1 лице 6 500,00 

Програма” Старт на 
кариерата” -  2019 

01.02.2019 г.– 30.10.2019 г. 1 лице 6 980,00 

Проект „Ние също 
можем” 2018 

09.07.2018 г.-08.10.2018 г. 3 лица 5 970,00 

Проект „Ние също 
можем”2019 

01.07.2019 г.- 30,09.2019 г. 2 лица 4 248,00 

Проект „Работа” 27.07. 2018 г.–27.07.2019 г. 38 лица ≅ 295 000,00 
Проект „Интеграция 
на уязвими групи в 

Община Две могили” 
дейност: 1 по ОПРЧР - 

направление I. 
„Подобряване на 

достъпа до заетост“ – 

От 01.09.2019 г.- за 1 година 
назначени 10 лица 

отговарящи на 
целевата група 

 

Проект „Интеграция 
на уязвими групи в 

Община Две могили” 
дейности:  по ОПРЧР  

20.03.2019 г. – 31.12.2020г.  395 491,04 

Проект „Интеграция 
на уязвими групи в 

20.03.2019 г. – 31.12.2020г.  389 480,00 
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Община Две могили” 
дейности:  по НОИР 

Топъл обяд /безплатна храна/ са ползвали 163 лица от 15 септември 2016 до декември 
2019 г. 
 
Общ брой лица участвали в трудова заетост по програми и проекти: 94 
 
Обучени лица по програми: 78 лица 
„Обучение и заетост за младежи” 2017 г. – „Озеленители” до 29 г. – 10 лица 
„Ние също можем” 2018 – „Социален асистент за възрастни” – 15 лица 
„Ние също можем” 2019 – „Социален асистент за деца” – 15 лица 
„Работа” 2018 – „Работник озеленяване” – 38 лица 
 
Издадени карти за безплатно паркиране на лица с ТЕЛК над 50%. 

2016 г. – 28 бр. 
2017 г. – 32 бр. 
2018 г. – 36 бр. 
2019 г.- 36 бр. 
Общо: 132 бр. 
 

Общинско предприятие “Обществено хранене” е специализирано звено на община 
Две могили, което осъществява своята дейност в осигуряване и транспорт на храна за 
ученици, граждани и лица, ползващи услугите на Домашен социален патронаж. 

Предприятието предлага столово хранене на учениците от СУ в гр. Две могили. 
Броят на учениците, които се хранят не е постоянен и варира между 60 и 80 деца. 

Предприятието предоставя и кетъринг на двете социални услуги ЗЖ и ЦНСТ. 

Услугата Домашен социален патронаж е с капацитет 200 лица, към края на 2019 г. 
са заети 178 бр. Потребителите заплащат такса по реда на Наредба № 5 на Общински 
съвет. 

По проект „Топъл обяд”, предприятието приготвя и предоставя безплатна храна на 
75 бр. лица. 

Храната е съобразена с ежедневните потребности на потребителите и се 
транспортира всеки ден в 12 населени места на общината. 

За нуждите на ОПОХ са закупени два товарни автомобила, отговарящи на 
изискванията за транспортиране на храна. През 2018 г. е закупен автомобил „Дачия 
докер” 1+1 и през 2019 г. е закупен „Фиат Фиорино” 1+1. Така автопарка на 
предприятието се обнови, като автомобилите за доставка на храна, използвани за  нуждите 
на лицата, ползващи услугите са три. 

През 2016 г. на ОПОХ беше предоставено да стопанисва комплекс „Орлова чука“, 
включващ пещера, заведение за бързо хранене и хижа. Извършени бяха ремонти на всички 
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сгради в района, подменено и подобрено бе осветлението в пещерата, ремонтирани бяха и 
двата паркинга. Изградена беше система за видеонаблюдение.  

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА“ 

Съгласно изискванията на Закона за народните читалища, в края на всяка година от 
общинския съвет се приема Културен календар, включващ най-значимите културни 
мероприятия, осъществявани от читалища, община, клубове.  

 Историческите празници, които се честваха с богата културно-музикална програма 
ежегодно бяха: 

-  Трети март – празнична програма, поднасяне на венци, ритуал по издигане на 
националния флаг; 

- 9-ти май – Ден на победата и на Европа – празнична програма с участието на 
Духов оркестър Русе, поднасяне на венци, рецитали, слово за празника; 

- 2-ри юни – Ден на Ботев и падналите за свободата на България – кръгли маси, 
изложби, срещи с обществеността; 

- отбелязване датите от раждането и смъртта на войводата Филип Тотю – 23 март 
и 10 април – кръгли маси, посещения на родната къща във Вонеща вода  и 
къщата му в Две могили, където е починал, поднасяне на венци, литературни 
програми. 

 Ежегодно, с провеждане на кръгли маси, срещи, дискусии, се отбелязваха и 
годишнини от важни дати от живота и делото на бележити българи като Христо Ботев и 
Васил Левски. 

 В мандат 2015 – 2019 бе продължена традицията на общината в международното 
сътрудничество с побратимени общини и градове от Р Румъния, Р Молдова, Р Турция, Р 
Полша и Р Украйна. През 2016 г. бе подписано споразумение с гр. Адунаци Копачене, Р 
Румъния.  През 2017 година бе подписан Договор за сътрудничество с град Яготин, 
Киевска област от Украйна и през  2018 г. бе подновен договора с Община Биелск 
Подласки, Република Полша. През 2019 г. е подновен с град Кълъраш, Република 
Румъния. Чрез двустранни посещения и в изпълнение на договореностите делегации 
обменяха опит в областта на култура, чистота, спорт, образование, администативно 
обслужване, кандидатстване по проекти. 

 През 2017 г. с решение на Общински съвет втората седмица на м. май бе 
определена за седмица на общината и празник на града. По време на Седмицата на 
община Две могили се провеждаха различни по жанр събития и срещи – фолколорен 
събор в района на пещерата, автомобилно рали, конни състезания по прескачане на 
препятствия, среща с проф. Анчо Калоянов, почетен гражданин на Две могили, концерти 
на известни изпълнители. Празниците се посещаваха и от делегации от побратимените с 
Две могили градове и общини.  

 През 2017 година в околностите на с. Кацелово, пред паметниците на загиналите 
руски офицери, обществеността на Две могили и Кацелово, заедно с представители на 
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Генералното консулство на Русия в Русе, отбелязаха 140 години от Руско-турската 
освободителна война. В тази връзка бяха възстановени таблата, района бе облагороден и 
бе подобрен пътя до тях. 

 През 2018 година с възстановка от подписване на Манифеста за независимостта на 
България, пред читалището и пред паметната плоча, поставена на ЖП гара Две могили, се 
отбелязаха 110 години от историческия за България момент.  През същата година с 
отпуснати от Министерство на финансите средства се почистиха военните паметници в 
градския парк в Две могили и на площада в с. Бъзовец. В близост до паметинка в Две 
могили се монтира и излязла от употреба оръжейна система, предоставена на общината от 
Министерство на отбраната. 

 На 29 август 2019 година се отбелязаха 50 години от обяваването на Две могили за 
град. На тържествено заседание на ОбС бяха отличени заслужили жители на града в 
областта на културата, спорта и образованието, а бившите кметове Петър Стойков и Енчо 
Петров -  с почетни знаци „За гражданска доблест и принос”. Празничните дни 
продължиха с концерт и програма. Със съдействие на отдел „Държавен архив“, гр. Русе 
бяха издирени, отпечатани и експонирани фотоси, отразяващи развитието на града в 
периода от 1969 до днес. 

 В отчетния период във фоайето на Народно читалище Две могили се откриха две 
изложби на младите двемогилски художници Доротея Веселинова и Петър Петров. 

 В началото на м. Декември по традиция светлините на коледната елха светваха, 
сурвакари и коледари посещаваха администрацията, а в навечерието на Коледа местните 
самодейни състави се включваха в празничния концерт, посветен на най-светлите 
християнски празници. 

 През 2017г. чествахме 90 години НЧ „Христо Ботев 1927” с. Широково и на НЧ 
„Пробуда -1927” с. Батишница, а през 2019г. – 100 години НЧ „Св. св. Кирил и Методий 
1919” гр. Две могили. Честванията се придружаваха от концерти и празнични 
мероприятия. 

През 2018 г. Културният календар на Община Две могили бе дообогатен с нови 
събития, придобили широк обществен отзвук. Освен традиционно провежданите 
ежегодни фестивали „Жива вода” в с. Каран Върбовка и „Събор на харцоите” в с. 
Кацелово, през 2018 г. и 2019 г. в с. Батишница и обновеното читалище се проведе 
национален „Фестивал на етносите”, а в село Чилнов бе организиран Празник на 
плодородието (за втори пореден път през 2019 г.). Общината, съвместно с читалищата в 
населените места, ще продължи да организира и провежда традиционните вече събори в с. 
Каран Върбовка, в с. Кацелово, в с. Батишница и в с. Чилнов, като вярвам, че те също ще 
станат традиция и ще просъществуват дълги години. 

 

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ 
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Съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната стратегия за 
младежта (2012-2020 г.) на Република България ежегодно бе разработван Общински план за 
младежта. Основната му цел е насърчаване пълноценното участие на младите хора в 
социално-икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите хора, 
подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния 
начин на живот, физическата култура и спорта, превенция на социалното изключване на 
младите хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, 
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в неравностойно 
положение, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони и 
повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

През изминалия мандат по традиция бяха подпомагани финансово и ресурсно 
всички институции, отговарящи за възпитанието на децата. Основан беше нов футболен 
клуб. 

 

Дейности 
Програми, инициативи 

и кампании 
Отговорни 
институции 

Период на 
изпълнение 

Финансира-
не 

1 2 3 4 5 

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
НА МЛАДИТЕ ХОРА 

Използване на 
Оперативни програми 
и други източници на 

финансиране за 
личностно развитие на 

младите хора 

Реализиране на Програма 
„Старт в кариерата” 

Община Две 
могили 

ДБТ 

През 
годината 

По програми 

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

Актуална и достъпна 
информация, насочена 

към широк кръг от 
интереси и 

потребности 

 

Обновяване на интернет 
страницата на общината 

за младежки проекти, 
програми, стипендии, 

конкурси и др. 
възможности 

Създаване на фейсбук 
страница на община Две 

могили с цел достигане на 
информацията по-бързо 

до младите хора 

Община 

Две могили 

Реализирано 
през 

годината 

Не е 
необходимо 

 

Подобряване на  
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достъпа до 
информация и 

качествени услуги 

 

Свободен достъп на 
младите хора до Центъра 

за информация и 
обслужване на 

гражданите 

Община 

Две могили;  

 

 

 

Реализирано 
през 

годината 

 

Не е 
необходимо 

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

Осигуряване на 
възможности за 

здравословен начин 
на живот и превенция 

Общински футболен 
турнир между ученически 
отбори 

 

Ученически турнир по 
тенис на маса на открито 

 

Ученически турнир по 
баскетбол 

 

Ученически турнир по 
волейбол 

 

Общински турнир по 
шахмат 

 

Общински футболен 
турнир на малки вратички 
за Купата на Общински 
съвет 

 

Турнир по конен спорт – 
прескачане с препятствия 

Община Две 
могили 

МКБППМН 

ЦПЛРИСКИО
-НИС; 

ФК „Филип 
Тотю 2018” 

 

Реализирано 
през 

годината 

 

МКБППМН 

 

  4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 
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НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Инициативи с деца-
потребители на 

Център за обществена 
подкрепа, 

работилници 

Организиране на ателиета 
по интереси и 

отбелязване на празници 

Център за 
обществена 

подкрепа 

През 
годината 

Местни 
приходи, 

дарения 

Изработване на 
картички, мартенички 

и други с 
благотворителна цел 

Организиране на 
работилници за 

изработване на картички 
и мартенички с 

благотворителна цел 

Център за 
обществена 
подкрепа; 

НЧ «Св.Св. 
Кирил и 

Методий» 
град Две 
могили; 

МКБППМН 

През 
годината 

 

 

м. декември 

Не е 
необходимо 
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5.5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Популяризиране на 
доброволчеството 

Проведена е 
«Селфи акция» 

под наслов 
«Принципи на 

БЧК»; 

Проведен открит 
урок по «Първа 

помощ» с 
младежите от 

БМЧК; 

Проведена е акция 
«Без дрога»; 

Проведена акция 
«Сладкиш вместо 

цигара» 

Община Две могили 

ПГСС «К. А. 
Тимирязев» 

СУ «Св. св. Кирил и 
Методий» - гр. Две 

могили 

През годината  Не е необходимо

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Участие на деца и 
младежи в 

национални и 
международни 
състезания и 
фестивали 

Деца и младежи от 
общината взеха 

участие в 
международни 

фестивали и 
състезания 

 

Община Две 
могили; СУ „Св. Св. 
Кирил и методий” 
град Две могили; 

ПГСС 
„К.А.Тимирязев” 
град Две могили;  

ЦПЛРИСКИОНИС 

Реализирано е 
през годината 

ЦПЛРИСКИОН
ИС 

Участие на деца и 
младежи в 

чествания и 
отбелязвания на 

официални и 
национални 
празници, 

организирани от 
Община Две могили 

Деца и младежи от 
общината, от 

ЦПЛРИСКИОНИС
; СУ „Св. св. Кирил 

и Методий” 
участваха в 

отбелязването на  

3-ти март, 6-ти 
септември; 22-ри 
септември, 1-ви 

Община Две 
могили; 

ЦПЛРИСКИОНИС; 
НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две 
могили; Народни 

читалища по 
населените места 

Реализирано 
през годината 

ЦПЛРИСКИОН
ИС 
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ноември; Коледа 

Отбелязване на 
различни световни 
дни с обществено 

значение 

Деца и младежи от 
Центъра за 
обществена 

подкрепа; СУ „Св. 
Св. Кирил и 

Методий” град Две 
могили; ПГСС „К. 

А. Тимирязев”; 

ЦПЛРИСКИОНИС 

Община Две 
могили; 

Център за 
обществена 

подкрепа; СУ „Св. 
Св. Кирил и 

Методий” град Две 
могили; ПГСС „К. 

А. Тимирязев”; 

ЦПЛРИСКИОНИС  

Реализирано 
през годината 

Местни приходи 
от Общински 

бюджет 

Отбелязване на 
Седмицата на 

детското четене и 
детската книга 

Деца и младежи от 
Центъра за 
обществена 

подкрепа; СУ „Св. 
Св. Кирил и 

Методий” град Две 
могили; ПГСС „К. 

А. Тимирязев”; 

ЦПЛРИСКИОНИС 

Община Две 
могили; 

Център за 
обществена 

подкрепа; СУ „Св. 
Св. Кирил и 

Методий” град Две 
могили; ПГСС „К. 

А. Тимирязев”; 

ЦПЛРИСКИОНИС  

Реализирано 
през годината 

Местни приходи 
от Общински 

бюджет 

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Използване на 
програмите на 

Дирекция „Бюро по 
труда” за кариерно 

развитие на младите 
хора 

Кандидатстване по НП 
„Старт в кариерата” и 
назначаване на млади 

хора с висше образование 
в общинска 

администрация – едно 
лице 

Община Две 
могили 

Реализирано 

 

Не е необходим 
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Подобряване на 
достъпа до 

информация и 
качествени услуги 

Публикуване на 
информация в интернет 
страницата на Община 

Две могили. 

Създаване на фейсбук 
страница на община Две 
могили и публикуване на 

информация относно 
дейността на общинска 

администрация, 
съобщения, обяви и 

други. 

Община 

Две могили; 

Кметства; 

мл. експерт 
„Образование 

и спорт” в 
Община Две 

могили и 
други 

Реализирано Не е необходим 

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

Участие на млади 
хора в дейности, 

заложени в 
Общинския 

културен календар, 
Общинския спортен 
календар, клубна и 
читалищна дейност  

1. Фолклорен фестивал 
“Жива вода” с. Каран 

Върбовка 

 

2. Събор на хърцоите, 
с. Кацелово 

 

3. Празник на 
плодородието, с. 

Чилнов;  

 

4. Фестивал на 
етносите, с. 
Батишница 

Община Две 
могили; Кметство 

Каран Върбовка; 
Читалище Каран 

Върбовка; Община 
Две могили; 
Кметство с. 
Кацелово; 

Читалище с. 
Кацелово; Кметство 
Чилнов, Читалище 

с. Чилнов; 

Кметство 
Батишница, 
Читалище с. 
Батишница; 

Отдел „Образование 
и спорт” при 
Община Две 

могили, 
МКБППМН– Две 

могили 

Реализирано 

 

Местни приходи 
и дарения 

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

Насърчаване Информационно- Секретар на Реализирано Не е неоходимо 
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активното участие 
на младите хора в 

превантивни 
програми и 
кампании 

образователни кампании 
на МКБППМН 

МКБППМН 

Спортни, културни и 
образователни 

мероприятия, целящи 
ангажираността, 
социализацията и 

мотивацията на децата в 
подрастваща възраст 

МКБППМН; РУ 
- Две могили; 
обществени 
възпитатели; 
ЦПЛР; ЦОП; 

отдел „Закрила 
на детето” към 

Дирекция 
„Социално 

Подпомагане”, 
училища, др. 

Реализирано 
през 

годината 

 

МКБППМН 

Конкурси, срещи, беседи, 
презентации, прожекции 

на филми, театрални 
постановки и други 

мероприятия на 
Комисията и 

обществените 
възпитатели, насочени към 

деца в рискови групи за 
тяхната ангажираност в 

свободното време, 
социализацията и 
мотивацията им. 

МКБППМН, 
обществени 
възпитатели, 
ЦПЛР, ЦОП, 

отдел „Закрила 
на детето” към 

Дирекция 
„Социално 

Подпомагане”, 
Училища, други 

Реализирано 
през 

годината 
МКБППМН  

 

През годините от изтеклия мандат бе реализирана една много важна за военно-
патриотичното възпитание на подрастващите инициатива на Регионалния съюз на офицерите 
и сержантите от запаса и резерва гр. Русе и общинската организация в Две могили - Лятна 
академия "Родолюбие" за ученици от община Две могили. В рамките на една седмица през 
летните ваканции на 2016, 2017 и 2018 г. участниците имаха възможност да се запознават с 
историята на родния край, с дейността и задачите на военния клуб, структурите за защита на 
населението, отбрана и сигурност. По време на академията се проведоха скаутски дни, 
прожекции на филми, посещения на районно управление към ОДМВР, РСПБЗН, участваха в 
отбелязване на бележити дати и в откриване на паметна плоча за Освобождението на село 
Батишница. Академията се осъществяваше с финансовата и логистична подкрепа на 
общината и РСОСЗР Русе, чрез общинската организация на съюза в Две могили. Децата 
имаха възможност да посетят факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" в гр. Долна 
Митрополия" и поделението в гр. Русе.  
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РЕСОР „АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ“ 

Приоритетна задача за общинска администрация Две могили през изминалия 
мандат бе намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса и ускорено 
въвеждане на електронното правителство. В посока улесняване достъпа до услугите в 
общината и подобряване качеството на административното обслужване е въведена 
организация за работа на принципа „едно гише”, внедрено ПОС терминално устройство за 
разплащане към местния бюджет, използване на електронен подпис (КЕП) за заявяване на 
общински електронни услуги, възможността за извършване на актуална справка за 
дължимите местни данъци и такси в страницата на общината, модул Местни данъци и 
такси чрез персонален идентификационен код (ПИК) и редица други добри практики. 

Наред с това, бяха изпълнени набелязаните от Държавна Агенция „Електронно 
управление” (ДАЕУ) до момента задачи пред общините в областта на електронното 
управление – реализиране на междурегистровия обмен на данни чрез свързване на 
информационните системи към средата за автоматизиран обмен на електронни документи.  

Община Две могили реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения 
(СЕОС) от края на 2018 г. За периода 01.01. - 31.12.2019 г.  в системата за Електронен 
обмен са заявени  651 заявки за регистрация и 274 изходящи преписки, като 
регистрираните документи са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде 
проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По 
този начин се повиши контрола върху институциите както от страна на потребителите, 
така и между самите администрации.  

Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за 
премахване на „хартиената“ администрация, както и една от основните за  намаляване на 
административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации. Натрупан е 
опит, отстраняват се технически проблеми и най-важното, налице е изграден 
административен капацитет в служителите. Направена бе голяма крачка по пътя на 
електронното управление, защото комуникацията между различните органи и институции 
се осъществява изключително бързо и по защитен канал. Така на практика бе осъществен 
принципът на „служебното начало“ при обмена на документи във връзка с 
административното обслужване.  

В общинска администрация Две могили се прилагат следните средства и 
механизми за обратна връзка с потребителите: 

- чрез посещение на място в сградата на общината и кметствата, където 
потребителят може да подаде писмен или устен сигнал за 
удовлетвореност/неудовлетвореност от предоставено административно обслужване; 

- чрез изпращане на конкретен сигнал за удовлетвореност/неудовлетвореност от 
предоставено административно обслужване – по поща, на посочен факс или на обявен 
e-mail адрес на община Две могили; 



 

 

32 

 

-  чрез писмено изразено мнение или коментар, които потребителят може да 
впише или пусне в поставената за тази цел Книга и Кутия за мнения и предложения в 
общината; 

- чрез попълване на Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на 
потребителите на административни услуги и пускането й в поставената за целта Кутия 
или в съответната административна структура. 

Тези механизми дават възможност на потребителите да подават предложения за 
подобряване и усъвършенстване на организацията и дейността на администрацията 
и за решаване на възникнали въпроси, които са от компетентността на дирекциите, 
по удобен за тях начин. 

През изминалите четири години бе извършена цифровизация на регистрите по 
гражданско състояние на хартиен носител и поддържането им в актуално състояние. Това 
даде възможност до месец ноември 2018 г. създадените бази данни да станат отворени в 
рамките на администрациите, въможност за автоматизиран обмен на електронни 
документи между системите и свързването им в една обща информационна среда, а 
комплексното административно обслужване - възможно в пълния му функционален обем. 

Присъединяването към средата за междурегистров обмен (RegiX) ще предостави 
информация за повече от 30 регистъра, която ще се ползва от общините като вътрешно 
административни удостоверителни услуги за гражданите и бизнеса, за дейността по 
местните приходи и др. Към настоящия момент Община Две могили е подала заявление и 
очаква присъединяване. 

С измененията и допълненията, направени в Админисративнопроцесуалния кодекс 
през 2018 г. бе създаден нов чл. 18а, който създаде правна възможност на заявителите или 
жалбоподателите, както и всички заинтересовани граждани, привлечени или встъпили 
като страни, да обменят документи и съобщения по електронен път с административни 
органи, в това число и общинските администрации, чрез информационната Система за 
сигурно електронно връчване (ССЕВ). През 2019 г. Община Две могили заяви създаването 
на профил в ССЕВ и разработи вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане 
на документи и съобщения чрез нея. 

Съгласно чл. 7е, ал. 4 от Закона за електронното управление, общините  са длъжни 
да вписват в Регистъра на информационните ресурси (РИР) данни за информационните 
ресурси в едномесечен срок от въвеждането, респ. извеждането им от експлоатация. През 
отминалата година регистърът бе изградено от ДАЕУ по ОПДУ и бяха въведени данните 
от общината. 

В изпълнение на поставените цели, Държавна агенция „Електронно 
управление” е разработила и реализирала чрез ресурсите на електронното 
управление „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 
административни услуги”  (Единен модел). С присъединяването към Единния модел 
за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се 
минимизират допълнителните усилия от страна на администрацията за поддържане 
на собствени портали за електронни административни услуги. Предстои 
присъединяването ни към единния модел, като към настоящия момент имаме 
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създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване и утвърдени 
вътрешни правила, съгласно изискванията на чл. 18а от АПК, следва да се вземе 
решение за начина за плащане на дължимата такса и да се подаде Заявление за 
присъединяването. Идеята е гражданите и бизнеса по електронен път да могат да 
взаимодействат бързо и лесно с администрацията, така че от едно централизирано 
място да се заявява електронната административна услуга и да има възможност тя да 
бъде заплатена. 

Съгласно Наредбата за Административния регистър, информацията, свързана с 
предоставянето на административните услуги, се вписва в модул „Регистър на услугите” – 
„Информация за административните услуги” от определените със заповед на Кмета лица, 
регистрирани в ИИСДА с роля „Вписващи данни за административните услуги в 
Административния регистър”. Вписаната и потвърдена информация е достъпна за всички 
потребители в публичната част на Административния регистър. Към 31.12.2019 г. за 145 
административни услуги със статут «Активна» информацията е публична в 
Административния регистър и се приема, че се предоставят от общинска администрация 
Две могили.  

Достъпът до информацията в Административния регистър е свободен и безплатен 
/Интернет адрес iisda.government.bg/, включително повторно използване на информацията 
от него. Еднократното въвеждане на данни и многократното им използване позволява да 
се оптимизират административните процеси и предотвратява риска от размиване на една и 
съща информация, предоставяна на повече от едно място. От м. октомври 2019 г. е 
осигурена възможност на потребителите на административни услуги за извличане и 
свободно използване на данни от ИИСДА и чрез интернет страницата на Община Две 
могили, секция „Интегрирана информационно система на държавната администрация”.  

През изтеклия мандат бе обособено единно деловодство, в което при спазване 
изискванията на общото и специално законодателство в Република България, бе 
подобрена организацията и технологията за осъществяване на документооборота и 
деловодната дейност в общинска администрация Две могили и използване на 
административна информационна система (АИС) за регистрация и контрол на 
документооборота. Осигурено бе унифицирано извършване на деловодните операции на 
съставяне, оформяне и обработване на документите, класификация и систематизация на 
входящата и изходящата кореспонденция, ефективност на информационно-справочната 
дейност и текущия контрол на изпълнението. Община Две могили е в процедура по 
разкриване на регистратура за класифицирана информация по реда на Закона за защита на 
класифицираната информация. За осъществяване на работата с документите в Общинска 
администрация Две могили е създаден учрежденски архив в съответствие с разпоредбита 
на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции. За учрежденския архив 

са осигурени подходящи помещения за приемане, съхраняване, обработване и използване 
на документите, като през изтеклия мандат бе извършен ремонт на две помещения, 
отговарящи на законовите изисквания за пожаробезопасност, извършва се основно 
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почистване на архивохранилището, съчетано с дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 
В архивохранилищата на администрацията се съхраняват само документи. Достъп до 
архивохранилищата имат само служителите, изпълняващи функциите на завеждащ 
учрежденския архив и в тяхно присъствие – лица, извършващи контрол по опазването и 
съхранението на документите. 

Във връзка с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация 
и нашите вътрешни правила, чрез сайта на общината, ние сме уведомили гражданите и 
бизнеса как да подадат своето заявление, публикувани са примерни образци на документи 
за заявление за достъп, къде и как се подават заявленията, както и какъв е срока за 
разглеждане, уточняване и заплащане на информацията. През отчетния период са 
постъпили 20 броя заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, 
спазен е срока за приключване на преписката и са изготвени решенията за предоставяне на 
достъп до исканата обществена информация. 

Регистрираните в системата за документооборот входящи преписки са общо 
средногодишно около 5500 броя писмени отговора по искания, жалби и писма от 
граждани, включително и кореспонденцията, водена с други общини и институции. Към 
момента няма просрочени отговори на заведени преписки. Утвърдени са правила за работа 
в система за електронен обмен на съобщенията в община Две могили.  

През периода 2016-2019 г. са разгледани около 100 преписки годишно, касаещи 
измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд с общинска 
марка. През 2019 г. са издадени 100 разрешения за транспортиране на добита дървесина 
извън горските територии, 2 броя удостоверения за регистрация на пчелни семейства и 36 
бр. карти за паркиране на хора с увреждания. Обработени са 9 броя заявления за 
изплащане на рентни вноски на собственици на земи. Във връзка с издадените през 
годината разрешителни за извършване на амбулантна търговия и за ползване на терен 
общинска собственост за поставяне на маси за сервиране на открито, служителите от 
общината осъществяваха постоянен контрол.  

Общинска администрация Две могили в рамките на отчетния период закупи и 
поддържа регистъра на гробните места, в т.ч. база данни за редовете и парцелите, броя на 
гробните места и датата на извършените погребения, платени и неплатени гробни места в 
„ArmSoft TombStone“ - „Гробищен Парк“, предназначена за улесняване дейностите по 
поддържане на картотеките на гробищните паркове в общината и в кметствата чрез VPN 
връзка. Извърши се заснемане на грабищните паркове на територията на общината. За 
откупуване на гробно място до 15 години, за вечни времена или семейна гробница в 
местния бюджет постъпват около 3 000 лв. годишно. Поетапно се въвежда информация в 
починалите лица, наследник/ци, откупеното гробно място и срока на откупуване. 

Няма отчетен отказ от предоставянето на услуга и достъп до публична 
информация, както и постъпила жалба за лошо администриране. Гражданите и бизнесът 
считат, че администрацията се старае да бъде компетентна и внимателна при 
обслужването, не отказва съдействие при попълване на видовете образци. Не срещат 
затруднение при използването на интернет сайта на общината като средство за получаване 
на информация, но може да се помисли за обновяване на визията на интернет страницата, 
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за публикуването на повече актуална информация и предоставяне на възможност за 
подаване на електронни заявления. 

С въвеждането на плащанията с ПОС-терминално устройство, община Две могили 
се стреми да улесни максимално своите граждани и представители на бизнеса, 
предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. С ПОС устройството са 
платени 3 пъти повече задължения в сравнение с 2018 г., а именно – 30 492 лв. Общината 
акцентира върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на 
административната тежест на задължените лица при извършване на техните плащания. 

Община Две могили в качеството си на възложител на обществени поръчки 
проведе процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В съответствие с 
принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация през отчетния период са възложени 
обществени поръчки и проведени следните процедури: 

За периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са възложени обществени поръчки и 
проведени следните процедури: 

• Открита процедура на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП (отм.) – 3 бр.; 

• Публични покани на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП по реда на глава осма „А” от 
ЗОП (отм.) – 1 бр.; 

• Директно договаряне без провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП 
(отм.) –62 бр.; 

• Публично състезание на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) – 
5 бр.; 

• Събиране на оферти с обява /покана до определени лица на основание чл. 20, ал. 4 
от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) – 2 бр. 

 

• една процедура по реда на чл. 20, ал. 1 ЗОП - възложена 

• Публично състезание на основание чл. 20, ал. 2 от ЗОП– 6 бр.; 

• Пряко договаряне с определени лица на основание  182 от ЗОП – 1 бр. 

• Събиране на оферти с обява /покана до определени лица на основание чл. 20, ал. 4 от 
ЗОП – 2 бр. 

Процедури по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - проведени – 11 броя, от които прекратени – 4 
броя, възложени - 6 и  отворена – 1 брой. 

Пряко договаряне – възложена – 1 брой. 

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. са възложени обществени поръчки и 
проведени следните процедури: 
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• Публично състезание на основание чл. 20, ал. 2 от ЗОП– 6 бр.; 

• Пряко договаряне с определени лица на основание  182 от ЗОП – 1 бр. 

• Събиране на оферти с обява /покана до определени лица на основание чл. 20, ал. 4 от 
ЗОП – 2 бр. 

През 2018 г. са проведени следните процедури по реда на ЗОП: 

• Публично състезание на основание чл. 20, ал. 2 от ЗОП– 12 бр., от които 3 възложени, 6 
прекратени и 3 затворени без сключен договор; 

• Събиране на оферти с обява /покана до определени лица на основание чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП – 4 бр., от които 3 възложени, 1 оттеглена и 1 отворена, с краен срок за подаване на 
документи  11.01.2019 г. 

 

За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са възложени обществени поръчки и 
проведени следните процедури: 

Една процедура по чл. 20, ал. 1 от ЗОП – възложена. 

Процедури по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - проведени – 11 броя, от които прекратени – 4 
броя, възложени - 6 и  отворена – 1 брой. 

Пряко договаряне – възложена – 1 брой. 

Процедури по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – възложени - 5 броя, оттеглена – 1 брой, в 
процес на сключване на  договор – 1 брой.  

Всички процедури са публикувани в профила на купувача и в регистъра на 
обществените поръчки  към Агенцията за обществени поръчки. 

Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация ежегодно се идентифицират 
потребностите от обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между 
необходимостта от обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 

Към 31.12.2019 г. в ИС „Единство 2”  са вписани  42 заверки на пълномощни  за 
сделки с недвижими имоти от длъжностните лица в общинския център и 42 от кметовете 
на населените места на територията на общината.  

Длъжностните лица от община Две могили извършват три вида нотариални 
заверки, регистрирани като общински административни услуги в Административния 

регистър: •Услуга 2015 – „Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, 

които са едностранни актове и не подлежат на вписване” •Услуга 2072 – „Нотариално 

удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа” •Услуга 
2094 – „Нотариално удостоверяване на съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона 
за задълженията и договорите” Единствено тази заверка се регистрира в ИС „Единство 2“. 
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Нотариалните заверки изискват спазване на специфични правни процедури. В противен 
случай, мое да доведе до нищожност на нотариално удостоверяване.  

За отчетния период са констатирани нарушения на изискванията на Наредба № 17 
за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили 
– 4; на Наредба № 14 за опазване на зелената система – 1 АУАН; разпоредбите на Наредба 
№ 3 за поддържане и опазване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата 
на територията на общината, с АУАН са констатирани 93 нарушения. Съставени са 85 
наказателни постановления. Констатираните нарушения по Закона за опазване на 
селскостопанското имущество са 4 бр. АУАН, по Закона за горите – 5 акта и по Закона за 
устройство на територията – 2 акта. По реда на ЗПУО са съставени 1 АУАН, а по 
ЗБППМН – 4 АУАН.  

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. Може да се работи 
едновременно от няколко служители и от няколко – дори физически значително 
отдалечени работни места /отделни кметства и кметски наместничества/. Ако е 
необходимо веднага може да бъде разпечатано копие на съответния документ, което е 
трудно, а понякога и невъзможно при работа с хартиен носител. Ето защо и през 2018 г. 
предприехме мерки и фактически извършихме цифровизацията на регистрите по 
гражданско състояние от 1921 до 1930 г. 

В програмен продукт „Матеус”, отдел МДТ са направени промени в 
съществуващата функционалност за улеснение на работата на служителите в отдела и по-
бързо обслужване на физическите/юридически лица, а именно: нови статуси на акт за 
установяване на задължения по чл. 107 от ДОПК; преразпределение на задължения на 
починали лица към наследници; справка за ЧСИ и ДСИ и др. 

Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация, идентифицираме 
потребностите от обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между 
необходимостта от обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 

Достъп до интернет имат всички кметства, без кметските наместничества Пепелина 
и Широково поради липса на доставчик. За информиране на гражданите много често се 
използват и наличните в общината и кметствата информационни табла. На поставените 
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устни въпроси и в анкетните карти гражданите и бизнесът дават почти еднакви отговори. 
Като източник на информация бизнесът често търси налични брошури и начини за 
кореспонденция. Мнението на бизнеса за обслужването в общинската администрация е 
по-добро, отколкото в други, съседни нам общини.  

РЕСОР „ФИНАНСИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

През мандата бе водена политика за финансова стабилизация на общината. 

Към края на 2015 г. финансовото състояние на общината беше следното: 
просрочени задължения за 1 093 047 лв., от които 402 209 лв. за разходи за издръжка и 
690838 лв. за покриване на финансови корекции по проекти, дълг към фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници” в размер на 90 308 лв. главница и 9482 лв. лихва 
и имахме да получаваме от общинска фирма „Черни Лом 2008“ ЕООД временна 
финансова помощ за 58050 лв. От просрочените задължения 28979 лв. са за горива и 
съдебни обезщетения в социалните заведения, които са държавно делегирани дейности. 
Просрочените задължения в местните дейности са: 117036 лв. за хранителни продукти, 
57531 лв. за капиталови разходи, 42084 лв. за текущи ремонти, 14169 лв. неустойки по 
договор, 17723 лв. гориво за отопление и други. 

Към края на мандата просрочените задължения са 484 042 лв., от които 42 575 лв. 
за разходи и 441 467 лв. за финансова корекция по Оперативна програма „Околна среда“. 
Погасен е дългът към ФЕЕВИ. От тях 10 515 лв. са за горива в държавните дейности, 
12379 лв. са за хранителни продукти и 6777 лв. за горива за автомобилите. Макар 
общината да има разрешен краткосрочен заем овърдрафт, към 31.12.2019 г. нямаме 
задължения по него. През мандата бе опростен дългът на общинската фирма към 
общината, бяха разплатени 19783 лв. нейни задължения към контрагенти и 
възнаграждения на служители и ликвидатор. Преминахме към закриването й с цел 
оптимизиране на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване. През периода погасихме 
задължението си по финансовата корекция на проект „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. в размер на 192030 лв. заедно с 
лихвите. Погасяването е по години както следва: 

2017 г.    46000 лв. 

2018 г.   116000 лв. 

2019 г.    30030 лв. 

През 2016 г. бе образувано дело в Административен съд за прогласяване 
нищожността на административния акт, с който е наложена на Общината финансова 
корекция по ОПОС. Въз основа на повдигнат спор за подсъдност през 2018 г. делото бе 
изпратено за разглеждане от Софийски градски съд за установяване на недължимостта на 
финансовата корекция, наложена от МОСВ. Към настоящия момент делото е висящо. 
Насрочено е открито съдебно заседание на 26.03.2020г. 

През 2016 г. Общината се регистрира по ЗДДС, което увеличи разходите ни. По 
констатации след проверка от НАП издължихме ДДС и за стари периоди и лихви върху 
тях в размер на 27000 лв. 
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През мандата са анализирани всички действащи договори и при възможност бяха 
оптимизирани. Спазваме Системите за финансово управление и контрол съгласно Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Местните данъци и такси 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, чрез 
тясно взаимодействие с органите на НАП, държавни и частни съдебни изпълнители, 
органите на МВР. През 2019 г. е прието изменение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Две могили. Промените са продиктувани 
от необходимостта от подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 
туристически обекти. С направените изменения е увеличаван размер на туристическия 
данък, като очакваните приходи ще се изразходват за изграждане и поддържане на 
инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, изграждане и 
поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото 
на ползване и управление е предоставено на общината. Сред основните задачи на 
общинска администрация е намаляване на несъбраните задължения от данъкоплатците 
чрез насърчаване на доброволните плащания и в краен случай предприемане на действия 
по принудително събиране. През изминалата година са издадени 372 акта за установяване 
на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. Образувани  са 71 изпълнителни дела от частни 
съдебни изпълнители за сумата от 33696 лв. и по този ред са събрани около 15340 лв. От 
тези дела са приключили 29. За актуализиране на партидите, за този период са предприети 
действия по уведомяване на наследниците на починали, за предеклариране на имоти, на 
основание чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ. За улеснение на гражданите на сайта на община Две 
могили е поместен калкулатор за изчисляване на данък превозно средство. 

Реализирания приход за 2019г. от отдел Местни данъци и такси от: патентен данък, 
данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови 
отпадъци, туристически данък, данък придобиване, други данъци, глоби и лихви е в 
размер на 960071 лв. Към 31 декември 2019 г., през четирите години от мандата, Дирекция 
„Финанси, местни данъци и такси” към Община Две могили отчита постъпления от 
администриране на местни такси и цени на услуги, съгласно Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на ФЛ и ЮЛ и 
ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност в 
размер на 154 676.91 лв., административно технически услуги - 86 349.50 лв. В рамките на 
отчетния период приходите от продажба на туристически услуги са както следва: вход 
пещера Орлова чука – 229 918.00 лв.; рекламни материали – 10857.00 лв. и нощувки хижа 
Орлова чука – 2775, туристически данък – 568 лв. 

През 2019 г. са отчетени 548620 лв. данъчни приходи, което е с 21 % повече спрямо 
2015 г. Увеличението се държи главно на подобряване събираемостта на данък МПС чрез 
автоматизирания обмен на данни между общината и МВР и контрола в пунктовете за 
годишни технически прегледи. През 2019 г. се промени размера на данък МПС, поради 
промяна в начина на изчисляването му. Събраната такса битови отпадъци през 2019 г. е 
384054 лв., при 364714 лв. през 2015 г. без промяна в размера й. Увеличение има и в 
събираемостта на параграф “Глоби, санкции и наказателни лихви“ от 24070 лв. през 2015 
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г. на 31558 лв. през 2019 г. , на приходите и доходите от собственост от 440643 лв. през 
2015 г. на 536175 лв. през 2019 г. Приходите от общински такси намаляват, поради 
намаляване броя на децата в детски градини и ясли. Намаление има и в таксата от 
социален патронаж, защото участваме в проекти Обществена трапезария и Топъл обяд, по 
които безплатно се хранят социално слаби възрастни хора. Драстично са увеличени 
приходите от вход пещера като през 2019 г. достигат 76000 лв. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В мандат 2015 – 2019 г. успяхме да реализираме следните приоритети: 

1. Постигната бе финансова стабилност на общинските ресурси. 
2. Развитие на региона чрез активно участие и реализация в оперативните програми 
на ЕС. 
3. Значително подобряване на състоянието на общинската инфраструктура. 
4. Създаване на позитивен административен, икономически и туристически имидж на 
общината в страната и извън нея. 
5. Развитие на квалификацията на общинската администрация за осигуряване 
качествени услуги на гражданите. 
6. Сериозен ръст в поддържане на чистотата на обществените територии, 
управлението на отпадъците и повишаване сигурността на гражданите и бизнеса. 
7. Усъвършенства се качеството и се развиха редица социални услуги. 
8. Подобри се работата с подрастващите от страна на всички общински звена. 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 


