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Приложение № 1 
към Заповед № 117 от 17.01.2018 г. 

на кмета на Община Две могили 

 
Цели на администрацията за 2018 г.  
 
Наименование на администрацията: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 

Цели за 
2018г. 

Стратегиче
ски цели 

Стратеги
чески 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец 
през 

2018 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изготвяне на технически проект 
на обект „Почистване и 
укрепване на изкуствени водни 
площи“  

XII 

Провеждане на 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
технически 
проект 

Намален полезен 
обем на 
изкуствените 
водни площи 

Изготвен 
технически 
проект 

Развитие на 
водоснабдите
лната и 
канализационн
ата 
инфраструктур
а на общината 

Балансирана 
селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкту
ра за 
постигане на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изграждане на водопровод 
стопански двор Две могили 
„Запад“- етап ІІ 

XII 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител за 
СМР и СН и 
подписани 
договори за 
изпълнение 

Липса на 
водопроводи в 
западна 
промишлена зона 
в гр. Две могили 

Проведена 
тръжна 
процедура и 
подписани 
договори за 
изпълнение на 
СМР и СН и 
въведен обект 
в експлоатация 

Привеждане 
на 
транспортната 
инфраструктур
а на общината 
в съответствие 
с динамиката в 
развитието на 

Балансирана 
селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкту
ра за 
постигане на 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Ремонт на улици в с. Кацелово 
и с. Острица 

VII-IX 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
СРР 
Сключен 
договор за 

Лошо техническо 
състояние на 
улиците в 
населените места 

Изпълнено 
асфалтово 
покритие на 
улиците в 
населените 
места 
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икономическит
е и 
социалните 
процеси 

устойчиво 
развитие 

строителство и 
стартиране на 
ремонтните 
работи 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изготвяне на проекти към 
ПУДООС за населените места 
поотделно 

I-X 

Подобряване 
съществуващот
о състояние на 
тревните 
площи 

Не добро 
състояние на 
повечето от 
тревните площи в 
населените места 

Рехабилитиран
е на тревни 
площи в 
населените 
места 

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изготвяне на проекти към 
МТСП 

I-XII 

Подобряване 
на социалното 
обслужване на 
хора в 
неравностойно 
положение 

Липса на 
постоянни 
програми за 
обслужване 

Създаване на 
звено за 
постоянно 
обслужване на 
хора в 
неравностойно 
положение 

Решаване на 
проблема с 
твърди битови 
отпадъци 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изграждане на Регионално 
депо за ТБО в гр. Бяла 

I-XII 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
СМР 

Липса на сметища 
на територията на 
община Две 
могили 

Изпълнени 
СМР 

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Ремонт на парно отопление ДЯ-
ДГ гр. Две могили 

ІХ 

Подобряване 
качеството на 
предоставянат
а услуга 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
отоплителната 
система 

Подобряване 
на енергийната 
ефективност в 
сградата на ДЯ 
/ ДГ гр. Две 
могили 

Подобряване 
на спортната 
база в 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

„Реконструкция, модернизация 

и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

физкултурен салон в сграда на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили” 

 

ХІІ 

Провеждане на 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
и СМР при 
осигурено 
финансиране 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Изпълнени 
СМР  



 3

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

„Основен ремонт на санитарни 
възли в сгради с 
идентификатори 20184.1.755.1 
и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ гр. Две 
могили, община Две могили, 
област Русе“ 

IX 

Изготвяне на 
технически и 
кандидатски 
проекти   

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
тоалетните 

Изготвен 
технически и 
кандидатски 
проект и 
подобрено 
експлоатацион
но състояние 
на тоалетните 

Подобряване 
на спортната 
база в 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

„Изграждане на мини футболно 
игрище в поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.2878 в 
град Две могили” 

ХІІ 

Провеждане на 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
и СМР при 
осигурено 
финансиране 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
спортно-
техническата база 
в гр. Две могили 

Изпълнени 
СМР 

Привеждане 
на 
транспортната 
инфраструктур
а на общината 
в съответствие 
с динамиката в 
развитието на 
икономическит
е и 
социалните 
процеси 

Балансирана 
селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкту
ра за 
постигане на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изграждане на изкуствени 
напречни неравности в гр. Две 
могили 

VII-IX 
Сключен 
договори за 
СМР 

Липса на 
напречни 
неравности по 
бул. „България” гр. 
Две могили 

Изградени 
изкуствени 
неравности 

Привеждане 
на 
транспортната 
инфраструктур
а на общината 
в съответствие 
с динамиката в 
развитието на 
икономическит
е и 
социалните 
процеси 

Балансирана 
селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкту
ра за 
постигане на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Извършване на ремонт на 
тротоари в гр. Две могили по 
улици – „Безименна“, „Ст. 
Терзиев“ и бул. „България“ 

III-IX 

Проведени 
тръжни 
процедури за 
избор на 
изпълнител на 
СМР, сключени 
договори за 
изпълнение и 
стартиране на 
ремонтни 
работи 

Разрушена 
тротоарна 
настилка в гр. Две 
могили 

Отремонтирана 
тротоарна 
настилка в гр. 
Две могили по 
улици – 
„Безименна“, 
„Ст. Терзиев“ и 
бул. „България“ 

Стабилизиран
е на заетостта 
и подобряване 
на качеството 

Растеж на 
икономиката 
и намаляване 
на 

Общински 
план за 
развитие 
2014-

Включване в регионални и 
национални програми за 
трудова заетост 

I-XII 
Намаляване на 
безработицата 
в общината 

Висок процент на 
безработица при 
ниско 
квалифицирана 

Проведени 
курсове за 
придобиване 
на 
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на работната 
сила 

безработицат
а 

2020г. работна ръка квалификация 
и повишаване 
на 
грамотността 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Почистване и възстановяване 
на съществуващия профил на 
отводнителен канал за 
повърхностни води в с. 
Широково 

I-XII 

Провеждане на 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
и СМР 

Намален габарит 
на отводнителния 
канал 

Изпълнено 
СМР 

Осигуряване 
на 
градоустройст
вена основа за 
разширение на 
техническата и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. 

Изработване на Общ 
устройствен план 

XII 
изработване на 
ОУП 

Липса на ОУП 
Изработен и 
одобрен ОУП 

Въвеждане на 
информационн
и технологии 
за изграждане 
на 
интегрирана 
система за 
управление в 
общината –
цифровизация 
на регистрите 
с актове за 
раждане, брак 
и смърт за 
периода 1920 
– 1930 г. 

Повишаване 
качеството на 
администрати
вното 
обслужване 
на 
гражданите и 
бизнеса, в 
съответствие 
с добрите 
управленски 
практики и 
стандарти на 
ЕС 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г., ЗГР и 
Наредба 
№ РД-02-
20-9 от 
21.05.12г. 
за 
функциони
ране на 
ЕСГР 

Цифровизация на регистрите по 
гражданско състояние – 
раждане, брак и смърт за 
периода 1920 – 1930 г. 

XII 

Повишаване 
качеството на 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса 

0% 100% 

Въвеждане на 
информационн
и технологии 
за изграждане 
на 
интегрирана 
система за 

Повишаване 
качеството на 
администрати
вното 
обслужване 
на 
гражданите и 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 
г. и 
Наредба 
№ 5 на 

Заснемане и картотекиране на 
гробищен парк гр. Две могили и 
населените места в общината 
чрез въвеждане на данните в 
Програмен продукт „Гробищен 
парк”  

XII 

Повишаване 
качеството на 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите  

0% 100% 
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управление в 
общината 

бизнеса, в 
съответствие 
с добрите 
управленски 
практики и 
стандарти на 
ЕС 

Общински 
съвет Две 
могили 

Въвеждане на 
комплексното 
администрати
вно 
обслужване 
(КАО) 

Мерки за 
намаляване 
на 
администрати
вната тежест 
върху 
гражданите и 
бизнеса чрез 
премахване 
на 
изискването 
за 
представяне 
на някои 
официални 
удостоверите
лни 
документи на 
хартиен 
носител 

Администр
ативнопро
цесуален 
кодекс 
(АПК) 

Свързване на 
информационните системи на 
администрацията чрез 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 

ІІІ  Въвеждане на 
КАО 

50% 100% 

 
 
 
 
17.01.2018 г.        УТВЪРЖДАВАМ!            /п/ 
 
 
            БОЖИДАР БОРИСОВ 
            Кмет на Община Две могили 


