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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 Годишен отчет за изпълнението на Програмата за 
управление в срок до 31 януари. Настоящият отчет представя работата на кмета на Община 
Две могили и ръководената от него общинска администрация за  2020 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. 

Дейността на Община Две могили беше насочена към изпълнение на приоритетните 
области на Програмата за управление в Община Две могили за мандат 2019 - 2023 г. за 
постигане на следните цели:  

 Планиране на дългосрочно и средносрочно устойчиво развитие на общината в 
различните сектори на обществения живот – икономика, градоустройство, 
социална сфера, екология, образование, туризъм и др. с активното участие на 
гражданското общество.  

 Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за 
развитие на малки и средни предприятия с цел поддържане и създаване на работни 
места. 

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

 Подобряване на жизнената среда. 
 Гарантиране и модернизиране на здравната инфраструктура в общината. 
 Провеждане на социална и демографска политика. 
 Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование. 
 Опазване и развитие на културата. 
 Развитие на младежките дейности и спорта. 
 Поддържане на доверието в общинската администрация. 
 Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество. 
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II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО 
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

Плановият период 2014 – 2020 г. даде възможност чрез оперативни програми на ЕС  да 
се финансират проекти, насочени към постигане на крайната цел -  превръщане на община 
Две могили в добро място за живеене. Особенно в периода 2016 – 2020 се реализира 
значителен напредък във всички сфери на социално икономическия живот. 

През цитирания период трудности създадоха разразилата се Африканска чума по свинете 
и глобалната Ковид-пандемия през 2020 г. В резултат на предприетите адекватни мерки не се 
стигна до значителни сътресения при изпълнение на планираните дейности на територията на 
Общината. Може да се каже, че са налице положителни резултати по изпълнението на 
основните приоритети в Програмата за управление. Те показват, че общината се развива и се 
очертава като район на икономически растеж.  

Голямо значение за развитието на общината през 2020 година имат средствата, 
получени по Оперативните програми, по линията на успешно разработените и спечелени 
проекти.  

По приоритети, изпълнението на Програмата за управление в Община Две могили за 
мандат 2019-2023 г., в частта му за 2020 г. е следното: 

 
По първи приоритет: Планиране на дългосрочно и средносрочно устойчиво 

развитие на общината в различните сектори на обществения живот – икономика, 

градоустройство, социална сфера, екология, образование, туризъм и др. с активното 

участие на гражданското общество 

1. Привеждане на плановия процес в общината в съответствие с приоритетите на ЕС и 
на страната като предпоставка за перспективно развитие и привличане на финансови ресурси. 

1.1. Приемане на Общ устройствен план за развитие на общината. 
Към настоящият момент е приет Предварителен проект за Общ устройствен план на 

Община Две могили, като е проведено и обществено обсъждане на същия в края на 2020 г. На 
22.01.2021 г. беше проведено заседание на Експертния съвет при РИОСВ – Русе, на който беше 
разгледан Доклада за Екологична оценка на ОУПО. В резултат на проведените обсъждания 
Експертния съвет даде положително становище по екологичната оценка на плана.  

За окончателното изработване на ОУПО предстои отразяване на направените 
допълнения по време на общественото обсъждане и такива постъпили в общината в периода 
след него. До края на месец февруари се очаква всички тези допълнения да бъдат отразени в 
ОУПО, след което ще бъде представен Окончателния проект на общ устройствен план на 
общината. Оптимистичната прогноза за внасянето на окончателния проект в общинския съвет 
е това да се случи до месец юли. 

1.2. Реализация на актуализирания общински план за развитие 2014-2020г. чрез 
управленски действия, гарантиращи принципите на партньорство, съгласуваност и 
публичност.  

Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 
планиране и програмиране на регионалното развитие.  

Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на 
Община Две могили за периода 2014–2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията 
на Областната стратегия за развитие на област Русе (2014–2020 г), съобразен е с целите и 
приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020, целите и 
приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, 
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Стратегия „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално развитие ( 2012 – 2022 г.), и 
Плана за развитие на Северен централен район за периода ( 2014 – 2020 г).   

Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е приет от 
Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината с Решение № 464, на заседание на 
Общински съвет Две могили с Протокол № 30/27.09.2013 г.  

Актуализираният план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г. е приет от 
Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината с Решение № 695, на заседание на 
Общински съвет Две могили с Протокол № 34/26.01.2018 г. 

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади за 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на основата на данните от 
системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. Годишните доклади за 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за 
изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския план за развитие. След 
приключване на плановият период, през 2021 г. ще се изготви последваща оценка на 
изпълнението на общинския план за развитие, която ще бъде публикувана на интернет 
страницата на общината и на портала за обществени консултации на Министерски съвет. 

1.3. Разработване на дългосрочна енергийна програма на община Две могили за период 
2021–2027 г.  

През 2020 г. е разработена и приета от Общински съвет Две могили „Краткосрочна 
програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на 
Община Две могили за периода 2020-2023 г.“. През 2021 г. на основание чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ 
ще бъде разработена и внесена за приемане от общински съвет и „Дългосрочна програма за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Две 
могили за периода 2021-2031 г.“ 

2. Развитие и модернизация на инфраструктурата, допринасяща за засилване на 
конкурентоспособността на общината. 

Програмата разглежда развитието и модернизацията на базисната инфраструктура като 
основен фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в общината.   

2.1. Развитие на екологичната инфраструктура при провеждане на социално поносима 
ценова политика. 

2.1.1. За питейни води: реализация на проекти за изграждане и подмяна на водопроводи 
в населените места в община Две могили. 

През отчетния период са изпълнени два проекта за изграждане на водопроводи в 
източната промишлена зона на гр. Две могили, като основната цел бе захранване с питейна 
вода всички новообразувани имоти и удовлетворяване нуждите на собствениците им.  

2.1.2. Рекултивация на сметище – Две могили и ландшафтно оформление на общински 
терени в близост до изкуствени водни площи. 

Реализацията на проекта се осъществява на два етапа – техническа рекултивация и 
биологична рекултивация. 

Към настоящият момент е приключен първия етап - техническата рекултивация, която 
е изпълнена в пълен обем в съответствие с техническия проект и отговаря на изискванията за 
рекултивация на съществуващи депа за неопасни битови отпадъци. Вторият етап – 
биологичната рекултивация стартира през месец ноември 2020 г. и следва да завърши през 
месец ноември 2023 г., като към момента са извършени следните дейности: култивиране на 
дълбочина 12 см. двупосочно; брануване с дискова брана; торене с амониева селитра; 
наторяване с троен суперфосфат; засяване на тревна смеска; валиране на затревени площи.  
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Ландшафтното оформление също се осъществява на два етапа – техническа 
рекултивация и биологична рекултивация. Към настоящият момент е приключен първия етап- 
техническата рекултивация. Вторият етап – биологичната рекултивация стартира през месец 
ноември 2020 г. и следва да завърши през месец ноември 2023 г. 

2.1.3. Подмяна на водопроводи и изграждане на градска пречиствателна станция за 
отпадни води с канализация в гр. Две могили. 

В период до 2027 година се предвижда изграждането на цялостна канализационна 
система на гр. Две могили и пречиствателна станция. За съжаление към настоящият момент 
съдебното дело по направената корекция на така наречения „Воден цикъл“, наложена от 
МОСВ по предходния проект все още не е приключило. Надяваме се, че съдът ще се произнесе 
в полза на общината и след това ще имаме възможност да кандидатстваме за ново финансиране 
по откриващите се нови програми за изграждане на водопроводни и канализационни мрежи с 
пречиствателни станции в населени места с население до 10 000  еквивалент жители. 

2.2. Развитие на транспортната инфраструктура. 
2.2.1. Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа (път 1082 RSE – разклон 

Чилнов - Бъзовец до разклон с. Баниска – гр. Борово). 
Предстои кандидатстване за финансиране на разработения проект. 
2.2.2. Продължаване на рехабилитацията на общинска пътна мрежа (път TGV 1137, 

границата община Попово – община Две могили, не ремонтиран участък). 
Предстои кандидатстване за финансиране на разработения проект. 
2.2.3. Основен ремонт и реконструкция на път RSE 3084 (от път Две могили  - Иваново 

до пещера „Орлова чука”). 
За път RSE 3084 има разработен проект в готовност за кандидатстване. 
2.2.4. Рехабилитация на улици в населените места на община Две могили със 

съпътстваща подмяна на водопроводната мрежа по тях, съгласно годишните инвестиционни 
програми. 

През отчетния период, рехабилитирани и с подменена водопроводна мрежа  са следните 
улици: 

 ул. „Крали Марко“ гр. Две могили (подменен водопровод и рехабилитирана улица); 
 ул. „Чипровци“ гр. Две могили (подменен водопровод, осигурени са средства за 

асфалтиране); 
 ул. „Вит“ гр. Две могили (подменен водопровод, осигурени са средства за 

асфалтиране); 
 ул. „Н. Й. Вапцаров“ гр. Две могили (подменен водопровод, осигурени са средства 

за асфалтиране); 
 ул. „Иван Вазов“ гр. Две могили (подменен водопровод, осигурени са средства за 

асфалтиране); 
 ул. „Шумен“ гр. Две могили (подменен водопровод, предстои асфалтиране на 

улицата); 
 ул. „Юрий Гагарин“ гр. Две могили (подменен водопровод, предстои асфалтиране 

на улицата). 
2.2.5. Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на корито на дере, минаващо 

през с. Широково, община Две могили. 
През 2020 г. е изготвен технически проект, на който следва да бъдат издадени 

необходимите съгласувателни документи и разрешение за строеж. 
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2.2.6. Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по път RSE 2081 при с. Помен, община 
Две могили. 

Има изготвен технически проект, с който е кандидатствано пред Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и очакваме финансиране. 

3. Развитие на комуналното стопанство. 
3.1. Повишаване ефективността на управление на отпадъците. 
В ПУДООС е входиран проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците 

и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой 
сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. Поради промяна в 
приоритетите за финансиране на дейности по опазване на околната среда от страна на 
ПУДООС, на Община Две могили беше отказано отпускането на безлихвен заем в размер до 
600 000 лв. В тази връзка бяха преразгледани възможностите за осигуряване на средства за 
реализацията на проекта, като се стигна до становището, че той може да се осъществи само в 
първата си част – „Закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил“, чрез сключване на 
лизингов договор за придобиване на специализираната техника. Към момента се извършват 
пазарни проучвания, с оглед запознаване на Общинския съвет с условията по един такъв 
договор и последващо обявяване на обществена поръчка. 

Закупуването на нов сметосъбиращ автомобил е изцяло насочено към трайно решаване 
на съществуващите проблеми при събирането и транспортирането на битовите отпадъци на 
територията на общината и постигане на по-високо ниво на опазване на околната среда. 
 Реализацията на това инвестиционно намерение кореспондира със заложените 
мероприятия в Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Две могили 
2015 – 2020 г. 
 Целите, които си поставя Община Две могили чрез тази инвестиция, са постигане на 
устойчив социално-икономически ефект за намаляване на разходите по събиране и 
транспортиране на отпадъците, в пряка обвързаност между приоритетите, заложени в 
общинската програма и националната стратегическа референтна рамка. 

В тази връзка, водещите цели, които се стремим да постигнем са: 

 Обезпечаване на населението със съдове за смет; 

 Усъвършенстване на системата за събиране и транспортиране на твърдите битови 
отпадъци и оптимизиране на експлоатационните разходи; 

 Ограничаване факторите, водещи до нерегламентирано изхвърляне на отпадъци; 

 Подобряване на състоянието на околната среда. 
3.2. Създаване на общинско предприятие за осъществяване на дейностите по 

комунално-битовото обслужване на населението и поддържане на обществените територии. 
В сайта на общината беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Правилник 

за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията 
на Община Две могили, област Русе. Същият беше внесен за разглеждане и бе приет от 
Общински съвет през м. януари 2021 г. С решението за приемане на правилника е взето и 
решение за създаване на общинското предприятие. В изпълнение на решението на Общински 
съвет предприятието предстои да бъде структурирано и да заработи. Едновременно с това, 
предстои и извършване на ремонтни дейности по сградата, като за целта е кандидатствано 
пред Проект „Красива България“. 
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По втори приоритет: Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите 

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

работни места 

1. Поддържане на регулационните планове и кадастралните и специализираните карти 
за устройствено планиране на територията на община Две могили, с цел: улесняване на 
проектирането, строителството, ремонта на подземните проводи и съоръжения и др. 

Това е част от ежедневната дейност на отдел „Устройство на територията и 
строителство“. С реализирането на планираните задачи по поддържане на регулационните 
планове и кадастралните и специализираните карти за устройственото планиране на 
територията на община Две могили се постига  изпълнение на общинската политика в областта 
на благоустройството, устройство на територията, устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране, строителството, енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници и други дейности по устройство на територията. 

2. Изработване на общ и подробни устройствени планове като предпоставка за 
преодоляване липсата на съгласуваност между устройственото и стратегическото планиране 
на територията. 

Към момента е в ход процедурата по изработване и приемане на ОУПО. Наред с това 
важно значение за правилното и хармонично застрояване на общината има адекватното 
разработване на подробните устройствени планове. Това е така, защото според българското 
законодателство за планиране за строителство на сгради и съоръжения в имотите е 
необходимо изготвянето на ПУП. Подробните устройствени планове се изработват на база 
направените анализи за функционалните потребности към локацията, с което се осигурява по-
добра възвръщаемост на инвестициите. 

Целта на подробните устройствени планове е да позволи на собствениците на имоти да 
строят безконфликтно спрямо съседите си. Това се осъществява с прилагане на 
функционалното зониране, параметрите на застрояване и отчитане на техническата 
инфраструктура и границите на отстояние от нея. 

Това е първата стъпка от процеса на строителството. Най-често се използва за промяна 
предназначението на земеделска земя за целите на строителството, промяна на съществуващ 
влязъл в сила план, промяна на строителните показатели на урегулиран имот, да разделяне или 
обединени на урегулиран имот. 

Всички усилия на общинската администрация са насочени към обвързаност между 
ОУПО и ПУП, което е гаранция за преодоляване липсата на съгласуваност между 
устройственото и стратегическото планиране на територията на Община Две могили. 

3. Поетапно изработване на многослойна географска информационна система (ГИС 
модел), като инструмент за пространствен анализ. 

След приемането на ОУПО ще се премине към анализиране на възможностите за 
изработване на многослойна географско-информационна система. Това ще даде възможност 
за лесно обработване на географската информация и ще улесни гражданите при реализирането 
на техните инвестиционни намерения по линия на строителство и бизнеса. 

4. Обособяване на индустриални зони. 
4.1. Доразвиване инфраструктурата на съществуващите индустриални зони „Запад” и 

„Изток”. 
Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната 

ефективност и сигурността в обществени пространства са сред приоритетите за развитие на 
общината през този мандат. За да бъдат създадени добри условия за реализирането на какъвто 
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и да е бизнес план е необходимо наличието на подходяща инфраструктура, отговаряща на 
съвременните изисквания. Към настоящият момент има изградени водопроводни инсталации 
до всеки потребител в тези зони. По отношение на електрозахранването на обектите, със 
съдействието на общината се преминава към откриване на индивидуални партиди за всеки 
стопански субект. Предстои подобряване на пътната инфраструктура, като и бъдещо 
изграждане на канализационна система. 

4.2. Доразвиване на обособената зона за отглеждане на животни в гр. Две могили. 
През 2020 г. година Източната промишлена зона е изцяло водоснабдена. Община Две 

могили оказа пълно съдействие за разрешаване на дългогодишния проблем за присъединяване 
на стопанските субекти към електропреносната мрежа, като в момента „Електроразпределение 
Север“ АД е в процес на техническото изпълнение на присъединяването на новите абонати. 

4.3. Развитие на индустриална зона „Изток“ с изграждане на логистичен парк с оглед 
изграждащата се магистрала Русе – Велико Търново. 

Съобразявайки се с потенциала на „Източна промишлена зона“, ще бъде разгледана 
възможността за реализирането на индустриален парк със смесени функции - съчетание на 
производствени и офис сгради, както складове и съоръжения за дистрибуция. Поради 
спецификата на региона и това, че община Две могили е от така наречените „община от селски 
тип“, дейността на такъв парк би се осъществявала в сферата на селското стопанство и 
селскостопанските технологии (в гр. Русе се намира РУ „Ангел Кънчев“ - най-големия 
университет в България, подготвящ кадри за селското стопанство).  

„Логистично - индустриален парк Две могили” на площ 111 371 кв. м., се предвижда да 
бъде разположен в източната промишлена зона на гр. Две могили. В близост има железопътна 
гара, селскостопанско летище, а отдалечеността на пристанищата в гр. Русе е само 30 км. С 
изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ „Логистично - индустриален парк 
Две могили” ще има стратегическо положение, поради близостта му до важни транспортни 
направления и коридори (Дунав мост и най-голямото речно пристанище Русе), и поради 
връзките с пазарите на Балканския полуостров, Черноморския басейн, Източна и Централна 
Европа, Близкия и Далечния Изток. Такъв парк може да предложи модерна складово-
логистична база, открити и закрити площи за товарене, разтоварване, складиране, съхранение 
на стоки за реекспорт, импорт и транзит, оформяне на транспортни и митнически документи, 
представителство и консултации по действащото законодателство. 

Предвиденият терен предлага изградена водопроводна и електро инфраструктура. В 
период до 2027 година се предвижда изграждането на цялостна канализационна система на гр. 
Две могили и пречиствателна станция. 

5. Облекчаване административното обслужване на бизнеса, като лост за насърчаване на 
инвестиционната дейност. 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за електронните услуги (ЗЕУ), административните 
органи предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път. 
Електронните административни услуги (ЕАУ) се предоставят и на бизнеса - декларации по 
ЗМДТ могат да се подават като електронни услуги, в областта на търговията – също облекчена 
е и административната тежест за бизнеса, чрез служебно набавяне на изискуеми документи за 
определени режими. 

6. Провеждане на регулярни срещи с бизнеса и ръководство на общината с оглед 
реализиране на добри практики при изготвяне на инвестиционните програми. Подобряване на 
публично – частното партньорство във всички сфери на икономиката.  
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От месец март 2020 г. страната беше поставена на едно голямо изпитание по отношение 
на живота и здравето на хората. С разпространението на пандемията от коронавирус бяха 
наложени редица ограничителни мерки при провеждането на масови мероприятия и 
събирането на големи групи от хора на закрито и открито. Това наложи отмяната на 
предвидените срещи с бизнеса, което обаче не попречи на активното взаимодействие между 
администрацията и представителите на фирмите, развиващи дейност на територията на 
общината и региона. Не се позволи изоставането в нито едно направление в стопанско – 
икономическия живот в община Две могили, като пример за това са реализираните множество 
проекти през 2020 г. 

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

7.1. Развитие на базисната инфраструктура с цел създаване на добър икономически 
климат. 

7.2. Ефективно управление на общинската собственост. 
Една част от имотите обслужват пряко дейността на местното самоуправление и 

местната администрация, друга част са предназначени за трайно задоволяване на обществени 
потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, здравни, 
спортни и др. мероприятия и в голямата си част са предоставени за управление на организации 
и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. С цел 
създаване на добър икономически климат, повишаване качеството на услугите и създаване на 
достъпна среда, една част от кметствата (Батишница, Баниска и Могилино) са преместени в 
нови сгради, които са модернизирани, санирани и с подобрени енергийни характеристики. В 
сградите са монтирани отоплителни системи с висока ефективност. Предвид застаряващото 
население е осигурена достъпна среда. 

8. Подкрепа за развитие на туристическия потенциал: 
 Приключенски и екотуризъм - той е един от най-бързо развиващите се сектори в 

туристическата индустрия, който привлича платежоспособни потребители, 
подкрепя местните икономики и насърчава прилагането на устойчиви практики. 
Включва дейности като кану, рафтинг, приключенско, планинско и шосейно 
колоездене, езда, някои видове off - road, програми за оцеляване, катерене с 
планински водач, планински преходи. Община Две могили разполага със значителни 
ресурси за приключенски туризъм, въпреки че като цяло приключенският туризъм в 
България все още е слабо забележим, както като обем, така и като икономически 
измерения и липсва като акцент в националната туристическа оферта. Тази ниша в 
туризма очаква разгръщане на големия си потенциал. Тук можем да отбележим и 
включване на Община Две могили като партньор на организаторите на Вело-
маршрут „Дунав-ултра”. Две могили е опорна точка в маршрута като през 2021 
година това ще бъде Къщата на Филип Тотю. Районът около къщата ще се 
облагороди, ще се реставрира кладенецът пред къщата, ще се облагороди дворът и 
беседката в него,  пространството около къщата, ще се свържат „Къщата на Филип 
Тотю – кладенецът пред къщата - гробът на Филип Тотю”. 

 Винен и кулинарен туризъм - град Две могили е част от дестинация „Мизия“ на 
винено-кулинарния туризъм в България (подробна информация може да се открие 
на сайта на Министерство на туризма). В региона на община Две могили са на почит 
червените сортове, начело с Каберне Совиньон. Отглеждат се също Сира, Гъмза, 
Мерло и Арония. Наличието на множество пещерни образувания по поречието на р. 
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Черни Лом и функционирането на „Винарска изба – Две могили“ и „Арониада - 
Агро“ е добра предпоставка за изграждането на Музей на виното, какъвто няма на 
територията на цялата област Русе. В съседните общини има и много винарни, които 
могат да бъдат включени в дегустационни турове, както и организиране на нощувки 
край лозята. 

 На територията на общината са категоризирани по изискванията на Закона за 
туризма 3 къщи за гости: в с. Острица, с. Батишница и гр. Две могили; стаи за гости 
в Две могили и Каран Върбовка, хижа в с. Пепелина. Легловата база не е достатъчна, 
трябва да се търсят начини за увеличаване на местата за настаняване, за да се 
привличат повече туристи. 

8.1. Разработване на програма за развитие на туризма, включваща максимално 
използване на туристическия потенциал и диверсификация на туристическия продукт за 2020г. 

През 2020 г. Постоянната комисия в областта на културата и туризма към Областна 
администрация Русе прие Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Русе 
2020-2030 г. Част от Стратегията е приетия План за действие, разпределен по дейности и по 
години. В работата на комисията имаше и представител на община Две могили. От 
предвидените мероприятия за 2020 година, поради епидемичната обстановка с 
разпространението на COVID-19, се осъществиха тези, които бяха допустими във въведената 
епидемична обстановка. Туристическият обект Пещера „Орлова чука” отвори за посещения 
през м. Юни. Това не попречи на посещаемостта и не намали приходите от осъществената 
дейност.  

От предвидените дейности се осъществи преминаване през Две могили на участниците 
във вело-маршрута „Дунав Ултра”. Община Две могили е официален партньор на събитието 
вече 3-та поредна година. През територията на града и общината преминаха над 120 участника 
от България и Румъния, както и ултра маратонецът Владимир Ставрев. 

Във връзка с дейностите за развитие на туризма, през м. март 2020 година бе приета 
едногодишна Програма за развитие на туризма. През 2021 г. програмата на общината трябва 
да се ръководи от приетата Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Русе 2020-
2030 г. 

8.2. Изясняване статута на туристическите зони в общината. Създаване на нови 
туристически продукти и предоставяните в тях услуги. 

 „Могилите“ в гр. Две могили – в предварителни разговори с представители на 
Регионален исторически музей се предвижда да започнат действия по проучване, 
сканиране и разкопки на символите на града ни. 

 Широковско кале - Обектът е разположен в покрайнините на едноименното село, 
върху естествено защитен скален нос, при сливането на реките Баниски и Черни Лом. 
Известен е за науката благодарение на теренните обходи на Карел Шкорпил от 
началото на XX в. През 2020 г. с целева финансова субсидия от Министерство на 
културата бяха проучени 110 кв. м от укрепената площ на крепостта. Проектът е на 
археолози от Регионален исторически музей Русе, но се осъществи със съдействието 
на Община Две могили, която осигури логистика, работници, техника. През зимните 
месеци работата по разкопките беше прекратена, като през пролетта ще продължат 
отново. Разкрити са участък от крепостната стена и южната кула, изградени от добре 
обработени, големи по размер рустицирани квадри. Върху част от блоковете има 
букви и монограми, оказващи местоположението на отделните блокове един спрямо 
друг или имената на каменоделците, които са ги произвели. Южната кула е с 
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полукръгла форма и диаметър от 11 м. Изнесена е пред фронта на отбраната на 5 м. 
Поразителна е дебелината на откритите стени – 3,50 м. при кулата и 4 м. на 
крепостната стена. Разкритите части от крепостната стена и регистрираната на 
терена протейхизма (втора, допълнителна стена) представляват безаналогов пример 
за фортификация в района на Русенското поломие. Сходството в конструктивния им 
облик дава основание те да се разглеждат като реализация на единен, имперски по 
своя характер, строителен замисъл, осъществен през втората половина на V в. В хода 
на археологическото проучване до външното лице на крепостната стена и кула се 
разкриха останки от помещение на сграда и ями, запълнени с железни крици и 
стопилки, резултат от металургично производство. Работилницата е функционирала 
в края на VI – началото на VII в. Регистрираният по археологически път живот в 
началото на VII в. превръща крепостта при с. Широково в един от едва трите 
засвидетелствани обекта в Русенското поломие, преживели аваро-славянските 
нашествия от последната четвърт на VI в. 

 Екопътека на монасите-исихасти в село Пепелина – пътеката е обект, подходящ за 
подготвени и обучени туристи. Поддържа се от доброволци, кметския наместник на 
с. Пепелина, представители на туристическо дружество „Приста Русе” и от спелео -
клуба към дружеството. 

 Селищна могила до село Бъзовец – включва останки от няколко селища едно върху 
друго през камеменно-медната ехона /4900 – 4200 г. пр. Хр./ В пласта от средния 
халколит са разкрити 4 сгради, три от които са горели. Те са изградени от глина и 
дърво. Цялостно проучвана е сграда № 2, която е с по-големи размери от останалите. 
Има четириъгълен план, ориентирана Север-Юг. Сградата е била двуетажна. 
Долният етаж е използван за кухня и склад, а горния е служел за всекидневно 
обитание. По време на разкопките в селищната могила са открити находки от кост, 
камък, мидени черупки, керамика, сечива, накити и предмети с култово 
предназначение. Предполага се, че това е къща на земеделци отпреди 7000 години. 
И при тези разкопки общината и Кметство с. Бъзовец оказваха съдействие и помощ 
с техника, работници, логистика. След приключване на разкопките, във фоайето на 
читалището има кът с постери, информиращи за находките.  

 Крепост „Кале Кайнарджа“ с. Баниска – на този етап крепостта не е обект на  
археолгически разкопки. 

8.3. Подобряване условията за развитие на комплекс „Орлова чука”. 
През периода се работеше по облагородяване на територията около пещерата, 

почистване, окосяване. Със съдействието на ЗКПУ „Ф. Тотю” Две могили и на ловната 
дружинка е почистен пътя от пещерата до с. Пепелина. Вътре в пещерата текущо се подменят 
осветителните тела, следи се за хигиената в обекта. В района на пещерата се провеждат 
национални срещи на представители на Българската федерация по алпинизъм, на клубове по 
пещерно дело, на любители на пещерния туризъм. Организират се състезания по скално 
катерене, по ориентиране, част от които със състезателен характер. Пещерата се посещава от 
наши и чужди туристи, предимно румънски. 

8.4. Създаване на предпоставки за развитие на манастир „Св. Марина”  - с. Каран 
Върбовка като част от маршрут за религиозен туризъм. 

В България се откриват множество антични, средновековни и възрожденски църкви и 
манастири. Тяхното историческо и културно богатство, както и местоположението им сред 
красиви природни местности ги превръща в дестинации с висок потенциал за религиозен и 
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поклоннически туризъм. В Русенска епархия действащите манастири са четири, като един от 
тях е на територията на община Две могили и това е манастира „Света Марина“ до с. Каран 
Върбовка. Ежегодно, на 17-ти юли, когато е храмовият празник на манастира, тук се събират 
стотици поклонници от България и съседна Румъния. Службите се водят от Русенския 
митрополит, а в тях участват български и румънски свещеници. През миналата година е 
отводнен църковният двор. Изработен и монтиран е нов иконостас, както и са изписани нови 
икони за него. Храмът е с ново обзавеждане. Изградени и обзаведени са корпусите за 
поклонниците, в ход е довършването на официалната гостна на обителта. Започна и 
оранжерийно производство на зеленчуци в двора на манастира. Средствата са от дарителство, 
от европроекти, от Русенска митрополия с подкрепата на Русенския митрополит Наум. 

Друг потенциал, с който разполага манастира, и който касае религиозния туризъм е 
аязмото, за които се вярва, че пиенето на водите му и измиването с тази вода води до изцеление 
на проблемите на нуждаещите се. 

 
По трети приоритет: Ефективен мениджмънт при управление на финансовите и 

материалните ресурси на общината 

1. Прилагане на гъвкави методи за повишаване приходната част на бюджета. 
1.1. Местните данъци и такси да се определят при спазване на принципите на споделяне 

на тежестта между община, бизнес и граждани и стимулиране на събираемостта. 
С цел повишаване на събираемостта се предприемат и действия по събиране на 

неплатени в срок задължения срещу неизправни данъкоплатци. Издават се Актове за 
установяване на задължения и се завеждат изпълнителни дела. 

В отдел „Местни данъци и такси” се изготвят отговори по постъпили жалби, молби и 
запитвания  в законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП, 
Агенция за социално подпомагане, Частни съдебни изпълнители, съдилища, прокуратура и 
други институции. Работи се съвместно с „Информационно обслужване” АД за поддържане и 
актуализиране на програмния продукт „Матеус“. 

С цел намаляване на административната тежест, през 2020 г. беше изградена връзка 
между данъчната програма на обшината и Единната система за туристическа информация – 
реална среда, който дава възможност на служител от отдел Местни данъци и такси да 
обработва служебно информация, касаеща туристическия данък за предоставения брой 
нощувки от съответния обект, предлагащ такива по месеци. Отпада задължението за подаване 
на декларации от данъчно задължените лица за осъществените нощувки. 

През отминалата година се повиши нивото на автоматичния обмен на информация. 
Изградена е свързаност между данъчната програма на Общината и Агенция по вписванията с 
цел автоматично получаване на данни за сключени сделки с недвижимо имущество. Отделът 
получи достъп до средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за 
реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани 
заявки за административни услуги по електронен път. Осигурена бе възможността за 
потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред 
които Имотния регистър, регистър МПС на КАТ, проверка на ТЕЛК решения и др.  

Община Две могили е присъединена към единния модел за заявяване, заплащане и 
предоставяне на електронни административни услуги, в това число и декларациите по ЗМДТ. 
По този начин е постигната основната цел да се предостави възможност на гражданите и 
бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 
административни услуги и информация, свързана с тях. 
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Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за 
технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси се 
предоставя информация, което благоприятства за повишаването на събираемостта относно 
данък върху превозните средства. 

1.2. Предприемане на своевременни мерки при установяване на несъбрани вземания, 
чрез тясно взаимодействие с органите на НАП, АФК, частни съдебни изпълнители, органите 
на МВР. 

Община Две могили работи в тясно взаимодействие с органите на НАП, АФК,  съдебни 
изпълнители, органите на МВР. Предприемането на своевременни мерки и действия, в 
зависимост от естеството на несъбраните вземания е показателно от високия процент 
събираемост както на данъчни, така и на неданъчните приходи. Има какво още да се желае и 
да се предприемат допълнителни мерки по просрочените вземания от наемателите. 

2. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост. 
С Решение № 45/31.01.2020 г. на Общински съвет Две могили е приета „Стратегия за 

управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Две могили за периода 
2019-2023 г.“ 

3. Увеличаване на общинската собственост чрез:  
3.1. Възможностите, предоставени от Закона за общинската собственост. 
Закона дава възможност на инвеститори със значима роля за подобряване стандарта на 

живот на живеещите в община Две могили да реализират своите намерения чрез закупуване 
на общински терени. 

3.2. Придобиването на имоти, които са необходими за реализиране на мероприятия с 
пряко обществено значение, свързани с подобряване и разширяване на общинската 
инфраструктура. 

Направени са стъпки за придобиване на 3 броя имоти необходими за разширяване на 
мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, за успешното реализиране на проекта за канала 
в с. Широково и за подобряване и разширяване на инфраструктурата в района на автогарата в 
гр. Две могили. 

3.3. Предприемане на действия за издирване на собственици, които не са възстановили 
имотите си и съответно обезщетяването им с имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

През 2020 г. няма постъпили искания от граждани и съдебни решения за възстановяване 
на имоти (стопанисвани от общината) по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Ежегодно Общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост. 

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

5.1. Максимално развитие на потенциала на всеки имот. 
Служители от общинска администрация предлагат на потенциални ползватели 

неатрактивните имоти (изоставени, захрастени) с цел увеличаване на приходите. 
5.2. Съсредоточаване на усилията върху управлението на имоти и вещи – общинска 

собственост. 
През 2020 г. са проведени процедури за отдаване под наем на имоти, чиито договори са 

изтекли през годината. В допълнение, за първи път са отдадени под наем трайно неизползвани 
имоти по населени места и брой, както следва: с. Батишница – 10 бр. имоти, с. Пепелина – 2 
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бр. имоти, в с. Бъзовец  - 1 бр. урегулиран поземлен имот и в гр. Две могили – помещение от 
две стаи и дворно място. 

5.3. Разпореждане с общинско имущество да се извършва след обстоен анализ и при 
доказана необходимост. 

Предлаганите за продажба общински имоти са обикновено земеделски земи, които 
трайно не са ползвани и силно захрастени. Привеждането им в състояние, годно за земеделско 
ползване е свързано със значителни разходи, които дългосрочно се възвръщат и по тази 
причина предпочитанията на ползвателите на земи са инвестицията да се извърши след 
закупуване на имота. По тези съображения през 2020 г. е продаден един имот в с. Помен с 
площ от 82,841 дка. По изявено желание на граждани през 2020 г., Община Две могили е 
извършила продажба на 5 броя урегулирани поземлени имоти (УПИ), съответно: 1 – бр. в с. 
Баниска, 1 бр. в с. Кацелово, 1 бр. в с. Пепелина и 2 бр. в гр. Две могили. Извършена е продажба 
на 2 бр. в гр.  Две могили с отстъпено право на строеж. По отношение на движимите вещи, 
след преценка на състоянието е продадено 1 брой МПС (товарен автомобил за извозване на 
смет). 

6. Стратегически решения, свързани с управлението на общинските предприятия по 
отношение на: 

6.1 Подобряване качеството на осъществяваните услуги, при гарантиране на социална 
поносимост и реинвестиции в активите. 

6.2. Ефективно управление. 
6.3. Осъществяване на непрекъснат контрол. 
7. Повишаване капацитета на общината за използване на европейски фондове като 

средство за постигане на приоритетите за развитие. Включване на гражданите и бизнеса в 
процеса на планиране на проектите. Повишаване на капацитета за управление на средствата и 
не допускане на финансови корекции.  

Ежегодно служители от общинска администрация вземат участие в обучения, относно 
усвояването на средства от Европейските фондове. Голямо значение за развитието на 
общината през 2020 година имат средствата, получени по Оперативните програми, по линията 
на успешно разработените и спечелени проекти. Те значително подпомагат общината във 
финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и ограничени, спрямо 
потребностите на общината възможности на общинския бюджет. 

8. Ефективност на финансовото управление и контрол при разхода на публичните 
средства при гарантиране на прозрачност. 

Управлението на публичните средства на общината със съпътстващите ги проблеми и 
търсенето на възможности за тяхното преодоляване е актуална тема, предвид значимостта й 
не само за разпоредителите с бюджет на местно ниво, но и за местните общности като цяло. 

Обективна оценка за финансовото състояние и управление на общината е - 
платежоспособността й, финансовата стабилност и инвестиционната активност. Разработена е 
методика от Министерството на финансите за анализ на основни финансови показатели на 
общините, с които да се идентифицират съществуващите финансови проблеми при тяхното 
управление. Информационна база на проучването е официално публикуваната от 
Министерството на финансите (МФ) информация за финансовото състояние на общините. По 
финансови показатели Община Две могили е на едно от първите места сред осемте общини в 
област Русе. 

Управлението на публичните финанси е тема, която не губи своята актуалност предвид 
икономическата и социалната й значимост за обществото и защитата на неговите финансови  
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интереси. Постигането на финансова стабилност и дългосрочна устойчивост на публичните 
финанси, с оглед на съвременните икономически условия и тежката ситуация разразила се в 
световен мащаб през 2020г. COVID-19, изправя организациите в публичния сектор пред 
редица предизвикателства. Реализирането на поставените пред тях цели в съответствие с 
общите цели на провежданата държавна политика изисква прецизна организация на дейността 
и ефективно управление на разполагаемите ресурси. Това от своя страна обуславя 
необходимостта от адекватни и ефективни механизми, които да обезпечат реализацията на 
очакваните резултати, което в Община Две могили е факт. Показателно е това, че през 2020 г. 
в Община Две могили са реализирани значителен брой проекти по различни оперативни 
програми, като размера на инвестиционната програма за 2020г. е 7 779 297 лв. С тези данни 
можем да отчетем добра атестация от работата на общинска администрация и общински съвет 
гр. Две могили. Няма просрочени задължения на второстепенни разпоредители. Само 
Общината е отчела просрочени задължения – 482947 лв., като те са текущи. Просрочените 
задължения към доставчици общо за общината са в размер на 41480 лв., разходи за издръжка 
на депо, които в началото на 2021 г. са издължени от трансформираните  отчисления по 
решение на общински съвет. 

 
По четвърти приоритет: Подобряване на жизнената среда  

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

През 2020 г. са изпълнени следните проекти: 
 „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Ст. 

Терзиев“; 
 „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“; 

 „Реконструкция на улици в Община Две могили” – в проекта са включени улици от 
селата Кацелово, Чилнов, Острица и гр. Две могили; 

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

2.1. За гр. Две могили: 
- реализиране на инвестиционен проект за изграждане на спортен комплекс (до къща-

музей Филип Тотьо) – има изготвен проект с издадено разрешение за строеж, за който 
се очаква финансиране; 

- подобряване на условията в паркова територия, разположена до „Автогара” и ул „Н. 
Й. Вапцаров“ и ул. „Христо Ботев“ – за ул. „Христо Ботев“ има изготвен проект, 
осигурено финансиране и избран изпълнител за СМР, а за ул. „Н. Й. Вапцаров“ има 
осигурено финансиране; 

- доизграждане на обект ул. „Чипровци“ – има избран изпълнител, предстои стартиране 
на СМР; 

- реконструкция на улици по сключен договор за БФП с ДФ „Земеделие“ – 
изпълнението на СМР стартира през 2020 г. и предстои да приключи през 2021 г.; 

- поддържане състоянието на християнски и мюсюлмански гробищни паркове – 
ежегодно християнските и мюсюлмански гробищни паркове в гр. Две могили и селата се 
поддържат. През 2020 г. е започната процедура по разширяване на три гробищни парка в с. 
Баниска (християнски и мюсюлмански) и с. Каран Върбовка (християнски); 
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- подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни тела - изпълнява се 
текущо, като през 2020 г. са закупени 270 бр. лампи за улично осветление, с които се подменят 
частично амортизираното улично осветление. 

- изпълнение на проекти по енергийна ефективност – през отчетния период са 
изпълнени следните проекти: 
 „Неотложни аварийно-възстановителни работи на Народно читалище „Н. Й. 

Вапцаров-1914“ с. Баниска, Община Две могили, област Русе“ 
 „Ремонт и модернизация на сграда „Здравен участък“ село Помен, Община Две 

могили, област Русе“ 
 „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на втори 

етаж в кметство с. Батишница“ 
 „Основен ремонт покрив Читалище с. Могилино и промяна предназначението 

на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет“ 
  „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две 

могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“ 
 „Основен ремонт, преустройство и модернизация на блок А-А и на блок Б в ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ (в процес на изпълнение). 
- изграждане на кът за отдих и игри на открито – изпълнен е проект „Изграждане на кът 

за отдих и игра на открито в гр. Две могили“; 
- изграждане на тротоар и улично осветление на ул. „Пети пехотен дунавски полк“ - 

изпълнен е проект „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“; 

- ремонт и рехабилитация на ул. „Пети пехотен дунавски полк“ – има изготвен 
технически проект и издадено разрешение за строеж, очаква се финансиране; 

- ремонт и рехабилитация на ул. „Крали Марко“ - изпълнен е проект „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“; 

- основен ремонт на тротоари по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“ – изпълнен 
проект за „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Ст. 
Терзиев“; 

- изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток“ – изпълнен е проект 
„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” и изграждане 
на уличен  водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, 
кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе. 

2.2. За населените места от община Две могили: 
- училище в с. Баниска – отпуснати са средства от МОН за ремонт на санитарните възли 

и за текущ ремонт, който включва подмяна на дограма (където не е подменена), 
изграждане на окачени тавани и осветление и ремонт на покрива; 

- детски площадки – през 2020 г. е кандидатствано пред ПУДООС за с. Каран Върбовка 
и с. Пепелина, като проектите не са одобрени. През 2021г. са входирани нови проекти 
и се очаква финансиране; 
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- читалища – извършени са ремонти на читалищата в с. Баниска и с. Могилино с 
изпълнението на следните проекти: 
 Неотложни аварийно-възстановителни работи на Народно читалище „Н. Й. 

Вапцаров-1914“ с. Баниска, Община Две могили, област Русе; 
 Основен ремонт покрив Читалище с. Могилино и промяна предназначението на 

част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет; 
- улична мрежа – през отчетния период са изпълнени и е започнато изпълнение на 

следните  проекти за ремонт и рехабилитация на улици: 
 „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“ (приключен); 

 „Реконструкция на улици в Община Две могили”  - в проекта са включени 6 
улици, като в гр. Две могили са 2, с. Кацелово 2, в селата Чилнов и Острица по 
1 (в процес на изпълнение); 

 Текущ ремонт на ул. „Плиска“ с. Острица –през 2020 г. е  избран изпълнител за 
извършване на СМР, а изпълнението ще стартира  през 2021 г.; 

 Текущ ремонт на улична мрежа в с. Чилнов (ул. „Преслав“ и ул. „Цар Калоян“) 
- през 2020 г. е  избран изпълнител за извършване на СМР, а изпълнението ще 
стартира  през 2021 г.; 

 Текущ ремонт на бул. „България“, кръстовището с ул. „Черно море“ в гр. Две 
могили след ОК 208 през ОК 40 към ОК 39 - през 2020 г. е  избран изпълнител 
за извършване на СМР, а изпълнението ще стартира  през 2021 г.; 

 „Ремонт на ул. „Чипровци“ в гр. Две могили“ - през 2020 г. е  избран изпълнител 
за извършване на СМР, а изпълнението ще стартира  през 2021 г.; 

 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ гр. Две могили от ОК 180 през 
ОК 188 до ОК 187“ - през 2020 г. е  избран изпълнител за извършване на СМР, а 
изпълнението ще стартира  през 2021 г.; 

 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ в с. Помен, Община Две могили“- 
през 2020 г. е  избран изпълнител за извършване на СМР, а изпълнението ще 
стартира  през 2021 г. 

- ремонт и модернизация на общински сгради (здравни участъци) - извършени са 
ремонти на здравни участъци в с. Помен, с. Баниска, с. Могилино и с. Батишница с 
изпълнението на следните проекти: 
 „Ремонт и модернизация на сграда „Здравен участък“ село Помен, Община Две 

могили, област Русе“; 
 „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на втори 

етаж в кметство с. Батишница“; 
 „Основен ремонт покрив Читалище с. Могилино и промяна предназначението 

на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет“. 
- модернизация на отоплителните системи в кметствата – през 2020 г. е модернизирана 

отоплителната система в: 
 здравна служба в с. Помен; 
 здравна служба и кметство в с. Могилино; 
 здравна служба, читалище и кметство в с. Баниска; 
 здравен дом и кметство в с. Батишница; 
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в гр. Две могили. 
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3. Оптимизация на транспортната свързаност и обслужване в общината, в т.ч. – на плана 
за организация на движението в гр. Две могили. 

Изготвен е регистър на улиците в Община Две могили, като до края на мандата се 
предвижда изготвяне на генерален план за организация на движението за град Две могили. 

4. Подобряване достъпа на хора с увреждания до публичните сгради на територията на 
общината.  

С изпълнението на проект „Неотложни аварийно-възстановителни работи на Народно 
читалище „Н. Й. Вапцаров-1914“ с. Баниска, Община Две могили, област Русе“, към 
кметството е осигурена и достъпна среда за хората с увреждания. 

5. Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на общината и 
осигуряване свързаността и с РУ на МВР – гр. Две могили. 

През 2020 г. системата за видеонаблюдение е разширена в следните населени места: с. 
Могилино, с. Каран Върбовка, с. Кацелово, с. Бъзовец. До цялата система за видеонаблюдение 
на Община Две могили е предоставен достъп на РУ на МВР – гр. Две могили. 

6. Приемане на програма за ограничаване на рисковете от бедствия и аварии – през 2020 
г. е разработена Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 
г., която ще бъде приета през 2021 г. 

 
По пети приоритет: Гарантиране и модернизиране на здравната инфраструктура 

в общината 

1. Анализ на здравното състояния по възрастови групи и предприемане на действия за 
създаване на условия за профилактични прегледи по населени места с изнесени центрове.  

Населението на Община Две могили се обслужва от шест Общопрактикуващи лекаря, 
като към 31 декември 2020 г. ОПЛ са пет и  трима стоматолога. 

За оказване на  спешна помощ в гр. Две могили има Филиал на Център за спешна 
медицинска помощ, който разполага с една линейка и обхваща цялата територия на община 
Две могили и част от селата на близките общини, както и главния път Бяла-Русе при ПТП. 

1.1. Съгласувано с МБАЛ – гр. Бяла изготвяне на график за осъществяване на 
профилактични прегледи.  

Община Две могили има сключен договор с МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла” ЕООД за 
предоставяне на Рехабилитационни услуги и извършване на медицински прегледи от 
специалисти по график в Медицинския център, като специалистите са педиатър, 
ендокринолог, кардиолог, гинеколог, вътрешни болести, пулмолог и уролог. Лабораторни 
изследвания се организират всеки месец. 

1.2. Ремонт на здравни кабинети в селата от общината. 
През 2020 г. са извършени ремонти дейности на здравните кабинети в селата Помен, 

Могилино, Баниска и Батишница. 
2. Подобряване на системата на здравното и стоматологичното обслужване в детските 

и учебните заведения на територията на общината.  
В детските и учебни заведения на територията на Община Две могили има осигурени 

медицински специалисти, които следят здравословния статус на децата и учениците, и 
ежемесечно подават информация за здравословното им състояние в Регионалната здравна 
инспекция – Русе. 

3. Повишаване на здравната култура на населението с оглед превенция от хронични 
епидемиологични заболявания чрез информационни и разяснителни кампании. 
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През м. октомври 2020 г. със съдействието на „Ротари клуб Русе” и съвместно с 
медицински специалисти от Комплексния онкологичен център – Русе се проведоха 
медицински изследвания /скрининг/ с цел ранно откриване на рак на простатата у мъже над 45 
годишна възраст, в което се включиха около 30 души. 

БЧК ежегодно при предоставяне на хранителни продукти на социално слаби лица, 
предоставя и информационни разяснителни материали относно здравната култура и 
превенция от хронични и епидемични заболявания. 

 
По шести приоритет: Провеждане на социална и демографска политика 

1. На територията на община Две могили се предлагат следните социални услуги:  
1.1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост- 

Капацитета на услугата е 15 лица и към момента е запълнен. Целевата група на потребителите 
на услугата е „умствена изостаналост”, които имат потребност от 24-часова грижа. Създадена 
е среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата 
индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен живот. Всяко лице 
разполага с лично пространство и такова за общи занимания с останалите лица и екипа на 
ЦНСТПЛУИ. 

Персоналът е определен в зависимост от капацитета, съобразно с Методика за 
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 
общността. От необходимите 13,5 щатни бройки в ЦНСТПЛУИ са заети 11. Незаети са 2,5 бр. 

1.2. Център за обществена подкрепа – в социалната услуга работят специалисти в 
подкрепа на уязвимите семейства и деца в община Две могили. Дейностите в центъра са 
насочени към превенция на изоставяне, превенция на насилие и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на самостоятелни умения, приемна 
грижа, превенция на отклоняващото се поведение. Ползвателите се насочват от Отдел 
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и други свързани структури – 
детски градини, училища, общинска администрация, МКБППМН. Капацитета на услугата е 40 
потребителя. 

1.3. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - услугата е разкрита на 01. 
12.2019 г. със Заповед № РД01-2151/22.11.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция за 
социално подпомагане към МТСП с капацитет 10 потребителя и се финансира на основание 
чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСП. Целевата група е пълнолетни лица с увреждания. За 
функционирането на услугата се използва сградата на бившата детска ясла – първи етаж. 
Сградата има достъпна среда за придвижване на хора с увреждания. Персонала по щат на 
услугата е 4 бр. Лицата, ползващи услугата са с направления издадени от АСП. През 2020 г. 
по проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, 
за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“ е извършен ремонт на сградата с цел 
повишаване на качеството и капацитета на предлаганите от ДЦПЛУ услуги. 

1.4. Домашен социален патронаж – услугата е специализирано звено за социални 
услуги, действащо на територията на Община Две могили. Предоставя се от Общинско 
предприятие „Обществено хранене” в 12 населени места на общината и е с капацитет 200 
потребителя. 

Националната програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 
г.” бе с период на изпълнение от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. Услугата ползваха ежедневно 
170 потребителя, като включени при изпълнението на проекта с натрупване са 188 човека. 
Проекта включваше приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на уязвима група от хора, 



 

  

 21 

 

                        

които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената 
извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението 
на COVIT-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 
 Патронажна грижа - целта на проектното предложение бе подобряване качеството на 
живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, 
чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален 
и кадрови) капацитет за предоставянето им. По проекта, предвидените ползватели на услугата 
са 47. Срока на изпълнение на проекта е от м. март 2020 г. до м. април 2021 г. 

Програма за „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ се 
финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а 
Управляващ орган за Република България е Агенцията за социално подпомагане. При 
осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните. 
Списъците с правоимащите лица за Община Две могили се изготвят от Агенция за социално 
подпомагане, а предоставянето на индивидуални пакети с основни хранителни продукти се 
извършва от служители на общината, доброволци на БЧК, като в 11 раздавателни пункта в 
цялата община се предоставиха хранителни пакети над 700 семейства. 

Тази мащабна хуманитарна програма е много необходима за хора, живеещи в крайна 
бедност, като броят им постоянно нараства съобразно разширяващия се кръг на групите, 
подлежащи на подпомагане. Продукти се предоставят и на потребителите на социалните 
услуги на територията на община Две могили. За Коледните празници пакети получиха и 30 
деца от социално слаби семейства. 

1.5. Социална услуга „Личен асистент” по Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за 
включване в Механизма лична помощ (МЛП) - Програмата стартира през м. август 2019 г. 
Лицата, ползващи услугата са с ТЕЛК над 90 % с чужда помощ.  Към момента от услугата се 
възползват 46 потребители, за тях полагат грижи 46 асистента. Дейностите биват от личен, 
домашен и социален характер. Обхванатите населени места по МЛП са: гр. Две могили, с. 
Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. Баниска, с. Могилино, с. Помен, с. Острица, с. Кацелово, 
с. Каран Върбовка. Програмата е с  отворен характер. 

За програмата „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е сключен договор с Агенция 
по заетостта с № 701-0019-20-11024 със срок на изпълнение от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. В 
програмата бяха наети 21 домашни помощника, които обслужваха 24 потребителя. Съгласно 
изискванията на националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, 
кандидати могат да бъдат лица с от 80% до 89,99% степен на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и лица на възраст 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред 
от органите на медицинската експертиза в Република България. 

1.6. Клубове на пенсионера - На територията на  Общината има 10 пенсионерски клуба, 
1 клуб на хора с увреждания и 1 клуб на интелектуалеца. За нуждите на клубовете са 
предоставени помещения, разходите за ток, вода, отопление са за сметка на Общинския 
бюджет. През м. септември 2020 г. по идея на русенските доброволци от Ресурсния център за 
подкрепа на възрастните хора, чиято кауза е Повишаване на информираността на обществото 
за проблемите на възрастните хора и насърчаване на тяхното участие в гражданския диалог за 
защита на техните права и развитие на техния потенциал, за да са полезни на останалите и за 
себе си се организира фестивал „Млади в старостта“. С организирането на фестивала са 
създадени условия за възможностите на информираността; представяне на добри практики от 
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живота на възрастните хора; популяризиране на дейността на ресурсния център и БЧК Русе и 
привличане на партньори и съмишленици. 

2. Развитие на жилищната политика, насочена към социално слаби граждани. 
2.1. Поддържане на наличните общински жилища, чрез въвеждане на правила за 

реинвестиране на част от събраните средства. 
През 2020 г. е направен частичен ремонт на едно от жилищата в гр. Две могили. 
2.2. Поддържане на изградената материална база за настаняване на лица, пострадали от 

бедствия и аварии. 
Действащият кризисен център за бедстващи пътници при тежки зимни условия и 

временно пребиваване на МПС в гр. Две могили се намира в сградата на общежитието на 
Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев”. Центъра е снабден с 
дунапренени дюшеци, одеяла, спални чували и възглавници от бедствения резерв на БЧК и 
оперативния резерв на ОС на БЧК - Русе. През 2020 г. бяха осигурени над 1,2 милиона лева за 
реализацията на проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп 
до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили”, в който 
са включени и ремонтни дейности на общежитието, където е и самият кризисен център. 

3. Участие на общината в програми, насочени към осигуряване на заетост на 
продължително безработни лица, чрез осигуряване в рамките на мандата на не по-малко от 
200 работни места за временна заетост и обучение. 

 

Проект/програма Период Наети лица 

Целева програма „Топъл обяд у 
дома в условията на извънредна 

ситуация - 2020г.” 

01.05.2020 г. - 
31.12.2020 г. 

Услугата ползват безплатен 
обяд 170 лица ежедневно 
Възползвали се 188 лица 

НП Помощ за пенсиониране 
01.10.2020г. - 
30.09.2022 г. 

1 лице 

НП Помощ за пенсиониране 
08.08.2018 – 
07.08.2020 г. 

1 лице 

Регионална програма 2020 
03.08.2020 г. - 
02.12.2020 г. 

6 лица 

НП Заетост на хора с 
увреждания 

25.09.2018 г.-
24.09.2020 г. 

1 лице 

Проект „Ние също можем”2020 
14.09.2020 г.- 
13.12.2020 г. 

2 лица 

Проект „Интеграция на уязвими 
групи в Община Две могили” 

дейност: 1 по ОПРЧР- 
направление I. „Подобряване на 

достъпа до заетост“ 

01.09.2019 г.- 
01.09.2020 г. за 1 

година 
 

Програмата ще 
продължи още 1 

година 
от  

07.12.2021 г.– 
06.12.2020 г 

са назначени 10 лица 
отговарящи на целевата група 

 
 
 

назначени са нови 10 лица 
отговарящи на целевата група 

Механизъм лична помощ 
Август 2019г. 
програмата е 

отворена 

44 лични асистенти обгрижват 
44 потребители 



 

  

 23 

 

                        

НП „Предоставяне на грижи в 
домашна среда” 

01.05.2020 г.– 
31.12.2020 г. 

24 потребителя за които се 
грижат 21 домашни 

помощника. 

 
4. Мерки за ограничаване на тенденцията за намаляване и застаряване на населението.  

Прилагане на политики, които подпомагат финансово раждането на деца – жители на 
общината. 

През 2020 г. с Решения на Общински съвет – Две могили  от бюджета на общината на 
27 семейства са изплатени еднократна финансова помощ за раждане на дете. Условията и реда 
за отпускане на помощта са определени в Наредба № 10 на община Две могили. Отпуснати са 
също и помощи на 2 семейства за подпомагане по чл.11 от Наредбата за пожар и здравословно 
състояние. 

5. Провеждане на активни политики за обхващане и задържане на децата в детски 
градини и училища. 

5.1. Разяснителни кампании за необходимостта от придобиване на образователен ценз 
с оглед бъдеща реализация. 

5.2. Включване в здравно-профилактични и образователни програми с оглед 
подобряване здравната, половата и общата култура на подрастващите. 

За предходната 2020 година по Механизма от Община Две могили се предприеха мерки 
за обхващане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани 
в детска градина или в първи клас, както и децата и учениците, посещавали училище или 
детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата учебна 
година. За този период са свалени формуляри и посетени на адрес 146 деца и ученици. 
Протоколите за физическо посещение на адрес за обхват на децата и учениците в 
задължителна училищна възраст са въведени и обработени в ИСРМ. За децата и учениците, за 
които е установено, че са в страната (на съответния адрес и по различни причини не посещават 
училище), са определени мерки за работа. 

След съвместните действия на членовете на екипите и педагогическите специалисти от 
образователните институции резултатите от работата на Механизма за 2020 година са 
следните: установено е, че 138 деца и ученици са извън страната; за 3 деца/ученици няма 
информация за реалното им местонахождение; констатирани са 5 случая на отказ да се 
посещава училище/ДГ по социални мотиви. 

Всеки конкретен случай на реинтегриране при записване на дете/ученик се обсъжда на 
ниво детска градина/училище във връзка с управлението на риска в тясно сътрудничество с 
педагогическите специалисти, като същевременно са привлечени родители,  организации и др.  

В хода на работа, ръководителите и членовете на екипите за обхват изпълняваха 
задълженията си при добра координация и коректно взаимодействие с отделните институции 
по Механизма. При необходимост и/или поискване членовете и ръководителите на екипите 
получаваха необходимото съдействие и логистична подкрепа от други институции. 

 
По седми приоритет: Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование 
1. Съхраняване и развитие на образователната структура в общината. Подкрепа на 

целодневната организация на обучение и възпитание. 
През отчетния период няма закрита нито една образователна структура. 

2. Подобряване на материално-техническата база и условията на  обучение и спорт – 
през отчетния период са извършени следните подобрения: 



 

  

 24 

 

                        

 ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили – от МОН за отпуснати средства за 
ремонт на тоалетните в сградата на училището и частичен ремонт на 
общежитието (1-ви етаж). Общината има одобрен проект по ОПРР за 
„Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до 
качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две 
могили”, който е в процес на изпълнение (тече процедура за избор на 
изпълнител); 

 СУ „Кирил и Методий“ гр. Две могили – от МОН са отпуснати средства за 
ремонт на физкултурен салон и покрив; подмяна на осветителни тела, 
изграждане на окачен таван, подмяна на подова настилка (където е необходимо); 

 ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска - отпуснати са средства от МОН за ремонт на 
санитарните възли и за текущ ремонт, който включва подмяна на дограма 
(където не е подменена), изграждане на окачени тавани и осветление и ремонт 
на покрива; 

 ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили – изпълнява се проект „Основен 
ремонт, преустройство и модернизация на блок А-А и на блок Б в ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ гр. Две могили“, като дейностите по СМР са разделени на 
пет етапа. По проекта е предвидено ремонт на покрив, подмяна на вътрешни 
врати и ремонтни дейности по помещенията; 

 Филиал „Детелина“ с. Бъзовец към ДГ „Първи юни“ с. Баниска – за сградата е 
подаден проект за „Авариен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана 
на село Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе“, който предвижда цялостен ремонт 
на покрива на сградата, подмяна на дограмата, ремонтни дейности по 
помещенията (тавани, стени, под). Проекта е одобрен и има избран изпълнител. 

3. Дообогатяване на библиотечните фондове в училищата – през 2020 г. не са 
закупувани книги към библиотечните фондове на училищата. 

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

Предприемат се мерки за обхващането в образователната система на 
идентифицираните чрез информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) деца 
и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предлагат се мерки за 
реинтеграция в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, 
отпаднали от детска градина и училище. Предлагат се мерки по превенция на включените в 
образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане с цел 
осигуряване на ежедневното им присъствие в образователната институция.  

Съвместно с директорите на образователните институции се планират посещения по 
домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно 
образование и са отпаднали или са в риск от отпадане с цел записването им в училище или в 
детска градина или преодоляването на риска от отпадане и редовна посещаемост. Определя се 
за всяко дете или ученик основната причина, поради която е не обхванато, отпаднало или е в 
риск от отпадане, и отразяват кода на съответната причина в ИСРМ. Осъществява се пряко 
взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи 
за детето, за обхващане и включване на децата и учениците в образователната система.  
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5. Създаване на условия за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса, 
образователните и изследователски институции за развитие на професионалните умения и 
обвързване с потребностите на пазара. 

От страна на Общината се съдейства за подобряване на материално-техническата база 
в учебните заведения (за изброените в т. 2 ремонтни дейности са привлечени близо 2 милиона 
лева), което води до подобряване качеството на образованието и повишаване самочувствието 
на ученици и учители. Дадена е възможност на директорите на учебни заведения, съвместно с 
бизнеса да определят насоки за обвързване на потребностите на пазара на труда с 
придобиваните от учениците професионални умения. 

6. Подкрепа за пълноценно личностно развитие чрез: 
През 2020 г. е приета  Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците на територията на община Две могили за периода 2021-2022 г. 
6.1. Изработване на модели, ориентирани към интересите и потребностите на децата. 
В края на всяка учебна година в ЦПЛР се прави проучване сред деца и родители в 

какви области да се обучават децата през новата учебна година. На базата на тези 
проучвания се формират групите в ЦПЛР за следващата година. 

6.2. Приемане на ежегодни програми за извънучилищни дейности за пълноценно 
осмисляне на свободното време на деца и ученици. 

В ЦПЛР ежегодно се приемат програми за извън училищни дейности въз основа на 
желанията и потребностите на децата и учениците в ЦПЛР. 

Центърът работи и по Националния календар за изяви по интереси на децата и 
учениците за всяка учебна година и Спортния календар на МОН. 

6.3. Поетапно разширяване на целодневната ангажираност на учениците до 7 клас чрез 
финансово, материално и кадрово осигуряване.  

Утвърдените в последните 3-4 години дейности за извън класна ангажираност през 
2020г. не можаха да се резлизират поради наложените рестрикции, произтичащи от 
извънредната епидемична обстановка. 

6.4. Разширяване на дейностите на Център за обществена подкрепа. 
През 2020 г. Центъра за обществена подкрепа съвместно с Местната комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) разшири 
територията на работа като включи в лятната програма на Центъра деца от общината, имащи 
желания да участват в мероприятията, въпреки че не са потребители на услугата. В рамките на 
2 месеца бяха обхванати значителен брой деца и ангажирани със социално значими дейности 
по придобиване на нови знания и развитие на първоначални умения в различни области.  

През 2020 г. в програмата на Центъра за подкрепа и консултиране на семейства от 
общността освен услугата „Семейно консултиране и подкрепа“ бе въведена и нова услуга 
„Консултиране на деца и родители от семейства преди, по време и след развод/ раздяла“. 
Услугата е насочена към превантивна работа по случаи на деца в риск от родителско 
отчуждение. В този аспект беше променена и допълнена локалната Методиката на Центъра за 
предоставяне на услугите. 

Във връзка с въвеждане на Извънредната епидемична обстановка като новост в 
работата бяха въведени дистанционните ателиета. Целта на същите беше поддържане на 
постоянен контакт с потребителите, акцентиране върху спазване на мерките за дезинфекция, 
социална дистанция и носене на личните предпазни средства. Неразделна част от тази работа 
беше поддържане на своевременна обратна връзка и предприемана корективна работа при 
необходимост. 
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 7. Осигуряване на целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов спорт и игра 
на децата и младежите (изграждане на спортен комплекс) – Община Две могили има 
разработен технически проект за Изграждане на спортен комплекс с местонахождение: в УПИ 
XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община  Две могили, област Русе и 
издадено разрешение за строеж. 

8. Упражняване на гражданска позиция и засилване на връзката семейство-училище 
чрез:  

8.1. Съдействие за активно ангажиране на родителите и местната общност в 
изграждането на привлекателна и безопасна училищна среда. 

МКБППМН предоставя консултации на деца и техните родители, имащи проблеми с 
агресията в училище като съдейства за срещи между родители, ученици и учители. Приема и 
проверява сигнали за агресия, разпространение на наркотични вещества в училище, както и 
предоставя експертна помощ при възникнала необходимост. 

8.2. Създаване и засилване ролята на Училищните настоятелства, родителите, местната 
власт при осъществяване на обществения контрол върху разходването на финансовите 
средства в образованието. 

Съгласно ЗПУО, към училищата и детските градини са създадени обществени съвети, 
в които влизат представители от общинска администрация и родители. Общественият съвет 
разглежда и одобрява бюджета на съответното учебно заведение, както и прави предложения 
за целесъобразно разходване на финансовите средства. 

Служители от общинска администрация съдействат за пререгистрацията на 
училищните настоятелства. 

9. Мерки в областта на човешкия ресурс. Подкрепа за квалификацията и развитието на 
педагогическите кадри. Създаване на стимули за привличане на млади квалифицирани 
учители (създаване на “социални пакети” - осигуряване на транспорт, места в детските 
градини за децата им и др. подобни). 

Общината ежегодно се възползва от възможността да бъдат възстановени средствата за 
пътните разходи на всички пътуващи учители от местоживеенето до местоработата. 

10. Създаване на дарителски фонд с участието на общината, родители, бизнеса, 
фондации и др. за стимулиране на талантливи деца. 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време се осъществява в 
ЦПЛР "Д-Р ПАНГЕЛОВ" ГРАД ДВЕ МОГИЛИ. За да бъдат стимулирани и насърчавани 
творческите заложби и потребности на тези деца, ежегодно от бюджета на общината се 
присъждат стипендии, съгласно Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

По осми приоритет: Опазване и развитие на културата 
1. Разработване на дългосрочни програми за развитие  на основните културни 

институции в общината: Къща-музей „Филип Тотьо”, пещера „Орлова чука” – с. Пепелина, 
манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка. 

В района на Манастир „Св. Марина” се работи по проект, осъществяван от Русенска 
митрополия. За пещерата има идеен проект по Трансгранично сътрудничество. В Къща-музей 
„Ф. Тотю” се предвиждат благоустройствени мероприятия, като целта е да се привлекат повече 
родолюбиви българи и чужденци, които да се запознаят с живота и бита на легендарния 
войвода. Започна работа по създаване на кътове за отдих в двора на къщата. 
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2. Обогатяване на изложбите на характерни носии и принадлежности във всички села 
от общината с цел: отговор на потребности, изисквания и очаквания на гражданите. 

В седем от читалищата от общината – Батишница, Баниска, Бъзовец, Чилнов, Помен, 
Широково и Кацелово има етнографски колекции, включващи дрехи, носии, съдове и 
покъщнина, характеризиращи живота и поминъка на населението на съответните села. С 
дарения от граждани, ежегодно тези сбирки се увеличават. Поддържат се в много добро 
състояние. През 2020 година НЧ „Н. Й. Вапцаров 1902” с. Кацелово кандидатства пред 
Национален фонд „Култура” с проект за популяризиране и опазване на наследството на 
хърцоите, но не бе одобрен поради това, че хърцойската общност не била достатъчно голяма. 

3. Ежегодно подпомагане дейността на културните институции, чрез финансиране на 
културния календар на Община Две могили. 

Ежегодно, в началото на годината комисия от представители на всички читалища и от 
общината разпределят преведената държавна субсидия за годината. В началото на 2020 година 
субсидираната численост бе за 16 човека, като три от читалищата – Кацелово, Батишница и 
Чилнов кандидатстваха пред Министерство на културата с обосновани искания за 
допълнителен щат. Предложенията са разгледани в Комисията към министерството и са 
одобрени – за Кацелово – 0,5, за Батишница – 0,25 и за Чилнов 0,25 допълнителна субсидирана 
численост, така в края на годината субсидираната численост в раздел „Култура” вече е за 17 
длъжности.  

4. Оптимизиране дейността на читалищата чрез: 
4.1. Ежегодна оценка по обективни критерии с цел справедливо разпределяне на 

субсидията и стимулиране дейността на читалищата в малките населени места. 
Ежегодно читалищата представят отчети за дейността си и за разходването на 

средствата си /от субсидия и собствени/, които се представят за приемане от Общинския съвет. 
Субсидията е разпределена по следния начина – за всяко читалище е осигурен пълния размер 
за 1 бройка /10404лв за 2020 година/, за НЧ Две могили – 5,5 бройки, като парите за останалата 
0,5 бройка се разпределя между читалища с богата и разнообразна дейност, но без собствена 
земя. Общината субсидира от общинския бюджет осъществяването на 4 фолклорни събития с 
регионален и национален формат – Събор на хърцоите в Кацелово /12 години/, Фестивал на 
етносите с. Батишница /2 години/, Фолклорен фестивал „Жива вода” с. Каран Върбовка /12 
години/ и Празник на плодородието с. Чилнов /2 години/, които за жалост през 2020 година не 
се състояха поради пандемията от Ковид 19. Общината осигурява и транспорт на самодейните 
състави за участия в общинските мероприятия. 

4.2. Възможности за включване на читалищата в проекти за подобряване на тяхната 
ефективност и МТБ.  

Служителите в читалищата следят всички възможностите за кандидатстване през 
различни програми, за да могат да подобряват дейността си – с нови книги, ново обзавеждане, 
реконструкция на сгради. През 2020 година приключи обновяването на сградите на 
читалищата в Баниска и Могилино. Изцяло са обновени и помещенията вътре в читалищата – 
библиотеките, помещенията за етнографските колекции, залите за репетиции на съставите. В 
с. Баниска към етнографската колекция има и „Ретро” кът – с обзавеждане и дрехи от началото 
на ХІХ век. Всичко е от дарения на хора, самодейци.  

Текущи ремонти и облагородяване на дворното пространство са извършени в НЧ „Хр. 
Ботев 1927” с. Широково.  
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През 2020 година, след кандидатстване към Министерство на културата,  читалищата в 
Чилнов и Батишница получиха финансиране за закупуване на нови книги за обогатяване на 
библиотечния си фонд. 

5. Съвместна работа с Българската православна църква и другите официални религии. 
Съдействие за поддържане на съществуващите храмове и изграждане на нови параклиси в 
селата. Подкрепа и взаимодействие с Русенска митрополия и мюсюлманско настоятелство; 
съдействие за извършване на консервационни и реставрационни дейности на стенописите в 
църквите. 

През 2020 година продължи доброто взаимодействие в работата между Община Две 
могили и представителите на Българската православна църква и джамийските настоятелства. 
С помощта на Общината и на частни дарители, в Православния храм „Св. Троица” в Две 
могили се почисти дворното пространство, постави се нова ограда, построиха се беседка, 
навес, ремонтира се пангара /стаята за продажба на свещи и икони/, боядисани са външни 
фасади, помощни помещения, монтирана е нова метална врата. В края на годината пред 
църковния храм е положен нов тротоар. 

Всяко културно мероприятие, провеждано на територията на общината, е съпътствано 
от водосвет или литургия, отслужени от православните свещеници в храмовете. 
 

По девети приоритет: Развитие на младежките дейности и спорта 
1. Поддържане и модернизация на спортните бази на територията на общината: 
1.1. Изграждане на многофункционален спортен комплекс. 
Община Две могили има разработен технически проект за Изграждане на спортен 

комплекс с местонахождение: в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, 
Община Две могили, област Русе и издадено разрешение за строеж. 

2. Целенасочени мерки за развитие на младежките и спортни дейности. Кандидатстване 
по европейски програми; Стимулиране и подпомагане развитието на масов детско – юношески 
спорт чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност с цел: 

2.1. Разширяване на дейността на клубовете с деца и юноши.  
През 2020г. пандемията оказа своето негативно влияние, което се отрази на дейността 

на клубовете. 
СТКМ – Две могили участва в проекти на МС, в Програма за развитие на спортните 

клубове. 
2.2. Участие в първенства и турнири. 
 Футболен клуб 

- Отбора на Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили – мъже се състезава 

в Областно първенство за аматьори, област Русе „Запад” и в края на 2020 година 

завършват трети в групата със 7 победи, 1 равенство и 1 загуба след изиграни 9 

мача и 22 точки. 

- Отбора на Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – Две могили – деца и младша 
възраст индивидуално участват в Зонално първенство с „Бенковски“ Бяла; 
„Черноломец“ Попово; „Локомотив“ Русе; „Дунав“ Сливо поле; „Лудогорец“ 
Разград; „Кубрат“ Кубрат. Децата са класирани на второ място, а младшата 
възраст са на четвърто място. Децата имат четири победи и две загуби, а младшата 
имат две победи и два равни мача и две загуби. 

 Клуб по тенис на маса 
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- 1 място АГ жени - 2 място до 21 г. 
- 2 място двойки до 21 г. 
- 2 място индивидуално до 21 г.  
- 2 място отборно до 18 г.  
- 2 място двойки до 18 г.  
- 3 място смесени двойки до 18 г. 
- 3 място до 15 г. 
- 5 място двойки до 12г.  

2.3. Спорт в училищата. 
Предвид усложнената епидемична обстановка в страната, от м. март 2020 г. в 

училищата не са организирани спортни мероприятия. 
2.4. Обхващане на всички възрастови групи. 
 Футболен клуб 
Към сдружението има три футболни отбора: мъже, деца (родени 2003-06) – 25 деца 

картотекирани и младша възраст (родени 2001-04) – 18 деца картотекирани. 

 Клуб по тенис на маса 
В СКТМ - Две могили са картотекирани 32 състезатели - до 10 г., 12 г., 15 г., 18 г., 21 г. 

и жени. 
3. Създаване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на лични 

спортни резултати: 
3.1.Участие в общински прояви. 
 Футболен клуб – през 2020 г. клуба няма участие в общински прояви. 
 Клуб по тенис на маса - през 2020 г. клуба няма участие в общински прояви. 
3.2. Участие в републикански и международни прояви. 
 Футболен клуб – през 2020 г. клуба няма участие в републикански и международни 

прояви. 
 Клуб по тенис на маса - има три национални състезателки. 
3.3. Финансиране на дейности в ежегодния Спортен календар 
С решение № 47 взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 4/31.01.2020 г. е 

приет Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. Поради настъпилата 
извънредна обстановка, всички дейности от спортния календар се отмениха. 
 

По десети приоритет: Поддържане на доверието в общинската администрация 
1. Повишаване на ефективността от работа в екип и ясно дефиниране на правомощия и 

отговорности в администрацията. 
През 2020 г. е утвърден нов Устройствен правилник на общинска администрация Две 

могили – Заповед № 97 от 23.01.2020 г. 
2. Повишаване капацитета на общинската администрация. Ежегодно планиране на 

обучение на персонала. Изпълнение на системата на заплащане, съобразена с квалификацията 
и периодичното оценяване на резултатите от труда на екипа. 

Ежегодно се изготвя годишен план за обучение на служителите. За 2020 г. е утвърден 
със Заповед № 324 от 16.04.2020 г. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за 
оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация се извършва ежегодно 
оценяване. 

3. Оптимизиране на административните услуги и прилагане на електронно управление. 
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Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗЕУ административните органи предоставят всички услуги в 
рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена 
форма за извършване на отделни действия или издаване на съответните актове. През 2019 г. 
ДАЕУ създаде «Единен модел за заявяване, паплащане и предоставяне на електронни 
административни услуги“ (Единен модел). 
В началото на 2020 г. администрацията бе присъединена към Единния модел за заявяване, 
паплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Към настоящия момента 
предлага 132 електронни административни услуги и режими, които са вписани в 
Административния регистър. Те са достъпни чрез официалната интернет страница на 
общината и чрез системата за сигурно електронно връчване. Присъединени сме и към 
Системата за електронни плащания, която осигурява създаване на платежно нареждане по 
допустим и сигурен начин, даващ възможност за проследяване изпълнението му от доставчик 
на платежни услуги. Към момента няма регистриран отказ за приемане/издаване на електронен 
документ чрез Единния модел. 

В съответствие с Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет относно 
предприемане мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса 
чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни 
документи на хартиен носител, на Общината бе предоставен достъп до средата за 
междурегистров обмен (RegiX) през 2020 г. За издаването на удостоверенията от списъка на 
услугите, администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни 
се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път. 

4. Подобряване на местната нормативна уредба в посока справедливост, навременност 
в регулирането на обществените отношения и ефективност на контрола. Експертни анализи на 
действащите наредби и привличане на гражданите в обсъждането на евентуални промени. 

През 2020 г. са подготвени и внесени за разглеждане от Общински съвет следните 
проекти на подзаконови нормативни актове: 

 Проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове: 
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 – 08.06.2020 г. 
- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 – 

30.06.2020 г. 
- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Две могили, област Русе - 01.09.2020 
г. 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област 
Русе - 24.09.2020 г. 

- Мотиви и Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област 
Русе - 10.11.2020 г. 

- Мотиви и Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост в община Две могили, област Русе - 22.12.2020 г. 

- Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем 
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в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе - 
22.12.2020 г. 

 Проекти на нови подзаконови нормативни актове 
- Мотиви и Наредба № 31 за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Две 
могили - 17.07.2020 г. 

- Мотиви и Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, 
собственост на община Две могили, област Русе - 21.07.2020 

- Мотиви и Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, 
област Русе - 25.11.2020 г. 

- Мотиви и Наредба № 32 за условията и реда за финансиране и подпомагане на 
физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на 
територията на община Две могили, област Русе - 22.12.2020 г. 

 
По единадесети приоритет: Засилване на местното самоуправление и развитие на 

гражданското общество 

1. Постигане на единомислие между общинска администрация и гражданското 
общество за постигане на общите цели. 

За всички предприети от общинска администрация инициативи се е търсило мнението 
и становището на гражданите чрез неформални срещи, публични обсъждания и дебати. 

2. Привличане на гражданското общество при провеждане на обществени обсъждания 
на значими за общността проекти. 

Поднасяне на гражданите информация за дейността на общинска администрация и 
реализация на значими за общността проекти на разбираем и достъпен език. По този начин  се 
постигна популяризация на политиките, провеждани от общината във всички сфери на 
обществения живот. 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Водещо в работата на Община Две могили през отчетния период са залегнатите в 

програмата приоритети за създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособност, 
повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетост, повишаване 
качеството на жизнената среда, инфраструктурната свързаност, социално развитие и др. 

Програмата за управление в Община Две могили 2019-2023 г. се изпълнява успешно. 
По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на поставените цели. В 
условията на ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и информационни, се 
постигна оптимално балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-необходими 
в съответния момент, което изисква не само осигуряването на добър финансов мениджмънт от 
страна на общината, но и максимално използване потенциала на бизнеса, неправителствените 
организации и на гражданското общество. 
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