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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ••••  ОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ 156 

01.02.2019 г., гр. Две могили 
 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 33а от Закона за администрацията  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

 

1. Годишни цели на общинската администрация на Община Две могили за 

2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед. 

2. Екземпляр от Годишните цели на администрацията за 2019 г. да се 

предостави на председателя на Общинския съвет, на заместник-кметовете, секретаря на 

общината, директорите на дирекции “Финанси, местни данъци и такси”, 

“Административноправно и информационно обслужване” и “Регионално развитие”, 

кметовете и кметските наместници на населените места за сведение и изпълнение. 

3. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

Настоящата заповед, ведно с Приложение № 1 „Цели на администрацията за 2019 

г.” да се публикува в интернет страницата на общината.  

 

 

 

 

 /п/ 
 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 
Изготвил: 

Мариета Петрова – секретар на Община Две могили 
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Приложение № 1 
към Заповед № 156 от 01.02.2019 г. 

 
на кмета на Община Две могили 

 
Цели на администрацията за 2019 г.  
 
Наименование на администрацията: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 

Цели за 
2019г. 

Стратегиче
ски цели 

Стратегиче
ски 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец 
през 

2019 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 

състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изготвяне на технически проект 
на обект „Ремонт и укрепване 
на крила на пътен мост по път 
RSE 2081 при с. Помен, 
Община Две могили“  

XII 
Изготвяне на 
технически 
проект  

Намален полезен 
обем на крилата 
на моста 

Изготвен 
технически 
проект 

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

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

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изготвяне на технически проект 
на обект „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“ 

XI 

Изготвен 
технически 
проект и 
проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител за 
СМР  

Лошо техническо 
състояние на 
улицата и липса 
на тротоари   

Изготвен 
технически 
проект и 
проведена 
тръжна 
процедура, 
подписани 
договори за 
изпълнение на 
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е и 
социалните 
процеси 

развитие СМР и СН и 
въведен обект 
в експлоатация 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт на улица в с. Острица VII-IX 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
СРР 
Сключен 
договор за 
строителство и 
стартиране на 
ремонтните 
работи 

Лошо техническо 
състояние на 
улиците в 
населените места 

Изпълнено 
асфалтово 
покритие на 
улиците в 
населените 
места 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
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 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изграждане на кът за отдих и 
игри на открито в гр. Две могили 

I-X 

Изграждане на 
кътове за отдих 
и подобряване 
съществуващот
о състояние на 
тревните 
площи 

Липса на места за 
отдих и не добро 
състояние на 
повечето от 
тревните площи 

Изградени 
места за отдих 
и възстановени 
тревни площи 

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Основен ремонт на площадно 
пространство пред „Културен 
дом“ в с. Кацелово 

I-X 

Подобряване 
съществуващот
о състояние на 
площадното 
пространство 

Не добро 
състояние на 
площадното 
пространство 

Обновено 
площадно 
пространство 

Подобряване Осигуряване Актуализиран Изготвяне на проекти към I-XII Подобряване Липса на Създаване на 
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на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

план за 
развитие 
2014-2020 г. 

МТСП на социалното 
обслужване на 
хора в 
неравностойно 
положение 

постоянни 
програми за 
обслужване 

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 

Актуализиран 
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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Основен ремонт на 
отоплителна система в ДГ гр. 
Две могили 

ІХ 

Подобряване 
качеството на 
предоставянат
а услуга 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
отоплителната 
система 

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

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Основен ремонт на сграда 

Кметство Чилнов 

 

Х 

Подобряване 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите  

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Изпълнени 
СМР  

Подобряване 
на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Преустройство и промяна 
предназначението на част от 
сграда „Здравен дом“ – 2 етаж в 
село Батишница в кметство – 
етап 1 

Х 

Подобряване 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Изпълнени 
СМР и 
променено 
предназначени
ето на част от 
сградата в 
кметство 

Подобряване Осигуряване Актуализиран „Ремонт на ДГ „Първи юни“ с. IX Изготвяне на Незадоволително Изготвен 
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на 
образователна
та и 
социалната 
инфраструктур
а на общината 

на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Баниска технически и 
кандидатски 
проекти   

експлоатационно 
състояние на 
сградата 

технически и 
кандидатски 
проект и 
подобрено 
експлоатацион
но състояние 
на сградата 

Подобряване 
на спортната 
база в 
общината 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

„Изграждане на спортен 
комплекс в ПИ с идентификатор 
20184.1.2878“ 

ХІ 
Изготвяне на 
технически 
проект  

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

Изготвен 
технически 
проект 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изграждане на изкуствени 
напречни неравности в с. 
Бъзовец 

V-IX 
Сключен 
договор за 
СМР 

Липса на 
напречни 
неравности в с. 
Бъзовец 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

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

Стабилизиран Растеж на Актуализиран Включване в регионални и I-XII Намаляване на Висок процент на Проведени 
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е на заетостта 
и подобряване 
на качеството 
на работната 
сила 

икономиката 
и намаляване 
на 
безработицат
а 

план за 
развитие 
2014-2020 г. 

национални програми за 
трудова заетост 

безработицата 
в общината 

безработица при 
ниско 
квалифицирана 
работна ръка 

курсове за 
придобиване 
на 
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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ландшафтно оформление и 
стабилизиране на част от терен 
в ПИ с идентификатор 
20184.47.216 в гр. Две могили  

I-XI 
Подобряване 
на жизнената 
среда 

Не добро 
състояние на 
повечето от 
тревните площи в 
населените места 

Рехабилитиран
е на тревни 
площи в 
населените 
места 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изработване на Общ 
устройствен план 

XII 
Изработване 
на ОУП 

Липса на ОУП 
Изработен и 
одобрен ОУП 

Решаване на 
проблема с 
твърди битови 
отпадъци 

Осигуряване 
на 
необходимата 
среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо 
за битови отпадъци в ПИ 
20184.60.381, гр. Две могили, 
Община Две могили 

I-XI 
Подобряване 
на жизнената 
среда 

Необходимост от 
привеждане на 
съществуващото 
депо в рамките на 
законовите уредби 

Изготвяне на 
технически и 
кандидатски 
проект 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

„Рехабилитация и 
реконструкция на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, 
TGV 1137, RSE 2004, в Община 
Две могили” 

X 

Сключен 
договор за 
изпълнение на 
СМР 

Незадоволително 
състояние на 
пътните участъци 

Изпълнено 
СМР и въведен 
обект в 
експлоатация 
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икономическит
е и 
социалните 
процеси 

устойчиво 
развитие 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

„Реконструкция на улици в 
Община Две могили” 

X 

Сключен 
договор за БФП 
с ДФЗ, 
проведени 
тръжни 
процедури за 
избор на 
изпълнител на 
СМР, сключени 
договори за 
изпълнение и 
стартиране на 
ремонтни 
работи 

Незадоволително 
състояние на 
уличната мрежа 

Изпълнено 
СМР и въведен 
обект в 
експлоатация 

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 

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт на ул. «Чипровци» в гр. 
Две могили 

X 

Сключен 
договор за 
строителство и 
стартиране на 
ремонтните 
работи 

Незадоволително 
състояние на 
уличната мрежа 

Изпълнено 
СМР и въведен 
обект в 
експлоатация 

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

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

Актуализиран 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт ул.”Христо Ботев” Две 
могили 

X 

Сключен 
договор за 
строителство и 
стартиране на 
ремонтните 
работи 

Незадоволително 
състояние на 
уличната мрежа 

Изпълнено 
СМР и въведен 
обект в 
експлоатация 
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социалните 
процеси 

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 1930 
– 1940 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 
функционира
не на ЕСГР 

Цифровизация на регистрите по 
гражданско състояние – 
раждане, брак и смърт за 
периода 1930 – 1940 г. 

XII 

Повишаване 
качеството на 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса 

0% 100% 

Електронен 
обмен на 
документи в 
общината чрез 
системата на 
електронен 
обмен на 
съобщенията 
«СЕОС». 

Осигуряване 
на техническа 
инфраструкту
ра, в която 
различните 
системи за 
обмен на 
документи си 
«общуват». 

Наредба за 
общите 
изисквания 
към 
информацион
ните системи, 
регистрите и 
електронните 
администрати
вни услуги. 

Ресурсно обезпечаване на 
процесите по въвеждане на 
електронното управление – 
както експертно, поради липса 
на компетентни служители, така 
и техническо обезпечаване на 
необходимите сертификати и 
техника . 

XII 

Взаимодействи
е между 
включените в 
СЕОС 
централни и 
местни 
администрации 
и други 
институции. 

0% 100% 

Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
административ
ни  услуги, 
създаване на 
условия за 
присъединяван
е към средата 
за 
междурегистро
в обмен (RegiX) 

Мерки за 
намаляване 
на 
администрати
вната тежест 
върху 
гражданите и 
бизнеса чрез 
премахване 
на 
изискването 
за 

Наредба за 
общите 
изисквания 
към 
информацион
ните системи, 
регистрите и 
електронните 
администрати
вни услуги. 

Осигуряване на достъп до  
средата за междурегистров 
обмен, която предоставя 
възможност за реализиране на 
интерфейс за автоматизирано 
подаване и обслужване на 
стандартизирани заявки за 
административни услуги по 
електронен път. 

ХІІ  Бързо и 
качествено 
предоставяне 
на 
административ
ни услуги на 
гражданите; 
Спазване на 
законоустанове
ните срокове за 
предоставяне 
на 

50% 100% 
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представяне 
на някои 
удостоверите
лни 
документи на 
хартиен 
носител. 

административ
ни услуги; 
Анкетиране на 
потребителите. 

Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
административ
ни услуги, 
създаване на 
благоприятна 
среда за вярно 
и точно 
представяне на 
информация за 
финансовото 
състояние на 
общината 

Мерки за 
намаляване 
на 
администрати
вната 
тежествърху 
гражданите и 
бизнеса 

Закона за 
публичните 
финанси, 
Закон за 
счетоводство
то 

Въвеждане на нова счетоводна 
програма, единна за всички 
разпоредители с бюджетни 
кредити в Община Две могили 

VІ Внедрена и 
работеща 
единна 
счетоводна 
програма 

0% 100 % 

 
 
 
 
 
01.02.2019 г.        УТВЪРЖДАВАМ! 
 
 
            БОЖИДАР БОРИСОВ 
            Кмет на Община Две могили 
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Указания за попълване: 
 
Колона 1 „Цели за 2012 г.” 
 
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2012 г., като ги номерирате.  
 
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява 
нейното постигане без да я възпроизвежда.  
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите 
средства, с които разполага Вашата администрация.  
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година. 
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация 
във връзка с предоставяне на публични услуги. 
 
 
Колона 2 „Стратегически цели” 
 
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2012 г. 
 
Стратегическата цел произтича от: 
- Програмата на правителството 
- Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация 
- Тригодишната бюджетна прогноза 
 
 
Колона 3 „Стратегически документи” 
 
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2. 
Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.  
 
 
Колона 4 „Дейности” 
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В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне 
поставените цели за 2012 г.   
 
Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2012 г. Всяка от целите за 2012 
г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата 
администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в 
работните планове на служителите.   
 
 
Колона 5 „Срок” 
В колона 5 посочете месеца на 2012 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.  
 
 
Колона 6 „Очакван резултат” 
 
В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.  
 
Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният 
резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните 
цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.  
 
Колона 7 „Индикатор за изпълнение” 
 
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, 
мерна единица и др. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за 
изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., 
например - 5 км., 10 броя, 20%. 
Индикаторът за изпълнение се състои от: 
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите 
от Вас дейности.  
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2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след 
предприетите от Вас дейности.  
 

 
Имена и длъжност на попълващия: ……………………………………………………………………………… 
                                                            
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации 
на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата.  


