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Приложение № 1 
към Заповед № 96 от 11.01.2017г. 
на кмета на Община Две могили 

 
Цели на администрацията за 2017 г.  
 
Наименование на администрацията: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 

Цели за 
2017г. 

Стратегич
ески цели 

Стратегич
ески 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец 
през 

2017г./ 

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 

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изпълнение на проект 
„Рехабилитация на отсечки от 
общинска пътна мрежа по път 
RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ 
Бъзовец-Баниска /TGV 1137/ от 
км. 7+900 до км. 12+905 и 
общински път TGV 1137 
/граница Община Попово-Две 
могили/ - Могилино-Баниска 
/RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 
24+922”, Община Две могили, 
Област Русе” 

XII 

Сключен 
договор с ДФЗ 
за БФП 
Провеждане на 
тръжни 
процедури за 
изпълнител на 
СМР и СН 

Незадоволително 
състояние на 
пътните участъци 
с изготвен 
технически проект  

Подписан 
договор с ДФЗ 
за 
предоставяне 
на БФП, 
съгласувана 
тръжна 
процедура с 
ДФЗ 

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

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изпълнение на проект 
„Реконструкция на улична 
мрежа и тротоари в с. 
Широково, с. Чилнов, с. 
Острица, с. Каран Върбовка, с. 
Кацелово, гр. Две могили, 
община Две могили, област 
Русе” 

XII 

Сключен 
договор с ДФЗ 
за БФП 
Провеждане на 
тръжни 
процедури за 
изпълнител на 
СМР и СН 

Незадоволително 
състояние на 
улиците, 
предложени с 
техническия 
проект за 
финансиране 

Подписан 
договор с ДФЗ 
за 
предоставяне 
на БФП, 
съгласувана 
тръжна 
процедура с 
ДФЗ 

Развитие на 
водоснабдите

Балансиран
а селищна 

Общински 
план за 

Изпълнение на СМР по проект 
„Изграждане на водопровод в 

XII 
Проведена 
тръжна 

Липса на 
водопроводи в 

Проведена 
тръжна 
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лната и 
канализационн
ата 
инфраструктур
а на общината 

мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

развитие 
2014-2020 г. 

западна промишлена зона на 
гр. Две могили” 

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

западна 
промишлена зона 
в гр. Две могили 

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

Развитие на 
водоснабдите
лната и 
канализационн
ата 
инфраструктур
а на общината 

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изготвяне на технически проект 
за обект „Изграждане на 
водопровод в източна 
промишлена зона на гр. Две 
могили” 

XII 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
изготвяне на 
технически 
проект  

Липса на 
водопроводи в 
източна 
промишлена зона 
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 

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

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 
строителство и 
стартиране на 
ремонтните 
работи 

Лошо техническо 
състояние на 
улиците в 
населените места 

Изпълнено 
асфалтово 
покритие на 
улиците в 
населените 
места 

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

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Реконструкция на общинска 
пътна мрежа по път RSE 3084 
от км. 3+000 до км. 4+000  

VII-IX 

Проведена 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
СМР. 
Сключен 
договор и 
изпълнение на 
СМР 

Ниска 
пропускателна 
способност на 
пътя и 
незадоволително 
техническо 
състояние 

Изпълнено 
уширяване на 
габарита на 
пътя и 
асфалтиране 
на ново 
изпълнения 
участък по път 
RSE 3084  
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Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та 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 социалните 
дейности в 
общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та 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 
необходима
та 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 

Изготвяне на 
техническа 
документация 
за депо 

Липса на сметища 
на територията на 
община Две 
могили 

Изготвена 
техническа 
документация 

Подобряване 
на културната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт и реконструкция на НЧ 
„Н. Й. Вапцаров-1902” с. 
Кацелово 

ХІІ 
Подобряване 
на културните 
услуги 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подменена 
дограма, 
водопроводна 
и електрическа 
инсталации, 
извършено 
саниране на 
сградата. 

Подобряване 
на културната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Обновление, модернизация и 
реконструкция на НЧ „Н.Й. 
Вапцаров-1914” с. Баниска. 

ХІІ 
Подобряване 
на културните 
услуги 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Отремонтиран 
покрив, 
подменени 
дограма, 
водопроводна 
и електрическа 
инсталации, 
извършено 
саниране на 
сградата, 
отремонтирани 
санитарни 
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възли. 

Подобряване 
на културната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Пробуда - 
1927” с. Батишница” 

ХІІ 
Подобряване 
на културните 
услуги 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подменена 
дограма, 
водопроводна 
и електрическа 
инсталации, 
извършено 
саниране на 
сградата. 

Подобряване 
на културната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Светлина- 
1927” с. Чилнов 

ХІІ 
Подобряване 
на културните 
услуги 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подменена 
дограма, 
водопроводна 
и електрическа 
инсталации, 
извършено 
саниране на 
сградата. 

Подобряване 
на културната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Селско 
събуждане” с. Могилино 

ХІІ 
Подобряване 
на културните 
услуги 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подменена 
дограма, 
водопроводна 
и електрическа 
инсталации, 
извършено 
саниране на 
сградата. 

Подобряване 
на социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт на ОУ с. Баниска и 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на 
сградата 

ХІІ 
Подписване на 
договор с ДФЗ 
за БФП 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подписан 
договор с ДФЗ 

Подобряване 
на социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

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

ХІІ 

Подписване на 
договор с 
Национален 
доверителен 
Еко Фонд 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Подписан 
договор с 
Национален 
доверителен 
Еко Фонд 

Подобряване 
на социалната 
инфраструктур

Осигуряване 
на 
необходима

Общински 
план за 
развитие 

Ремонт на ДГ гр. Две могили и 
прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на 

ХІІ 
Изготвяне на 
кандидатски 
проект  и 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 

Изготвен 
кандидатски 
проект и 
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а на общината та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

2014-2020 г. сградата кандидатстван
е 

сградата подадени 
документи за 
одобрение по 
ПРСР 

Подобряване 
на социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

„Реконструкция, оборудване и 
обзавеждане на Комплекс за 
социални услуги – ЦНСТВХУИ, 
ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили 

ХІІ 

Изготвяне на 
кандидатски 
проект  и 
кандидатстван
е 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Изготвен 
кандидатски 
проект и 
подадени 
документи за 
одобрение по 
ПРСР 

Подобряване 
на спортната 
база в 
общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Подобряване на спортна база в 
СУ гр. Две могили и прилагане 
на мерки за енергийна 
ефективност 

ХІІ 

Изготвяне на 
кандидатски 
проект  и 
кандидатстван
е 

Незадоволително 
експлоатационно 
състояние на 
сградата 

Изготвен 
кандидатски 
проект и 
подадени 
документи за 
одобрение по 
ПРСР 

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

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура 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 

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Извършване на ремонт на 
тротоари в гр. Две могили 

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 
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процеси 

Стабилизиран
е на заетостта 
и подобряване 
на качеството 
на работната 
сила 

Растеж на 
икономиката 
и 
намаляване 
на 
безработица
та 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020г. 

Включване в регионални и 
национални програми за 
трудова заетост 

I-XII 
Намаляване на 
безработицата 
в общината 

Висок процент на 
безработица при 
ниско 
квалифицирана 
работна ръка 

Проведени 
курсове за 
придобиване 
на 
квалификация 
и повишаване 
на 
грамотността 

Повишаване 
на 
администрати
вния 
капацитет  

Повишаване 
ролята на 
местната 
власт за 
ускоряване 
развитието 
на 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Разработване на проекти за 
участие по ОП „Добро 
управление” 

I-XII 

Подобряване 
квалификацият
а на 
администрация
та и 
обслужване на 
населението 

Сравнително 
добро състояние 
на 
квалификацията и 
обслужването 

Изпълнени 
проекти по ОП 
„Добро 
управление” 

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

Балансиран
а селищна 
мрежа и 
ефективна 
техническа 
инфраструкт
ура за 
постигане 
на 
устойчиво 
развитие 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Укрепване свлачище в с. 
Пепелина по ул. „Георги 
Димитров” 

XII 
Подобряване 
на жизнената 
среда 

Аварийно 
състояние на 
водопровода и на 
уличното платно 

Подменен 
водопровод и 
изградени 
технически 
съоръжения 
(подпорна 
стена) 

Подобряване 
на социалната 
инфраструктур
а на общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 
общината 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Ремонт на група гаражи в двора 
на Медицински център и ЦОП – 
гр. Две могили 

IX 

Извършен 
ремонт на 
група гаражи в 
двора на 
Медицински 
център и ЦОП– 
гр. Две могили 

Не добро 
техническо 
състояние на 
конструкцията и 
компрометирана 
хидроизолация на 
покрива 

Извършен 
ремонт на 
гаражите 

Запазване на 
благоприятнит
е тенденции в 
екологичната 
обстановка на 
общината 

Осигуряване 
на 
необходима
та среда за 
развитие на 
човешките 
ресурси в 

Общински 
план за 
развитие 
2014-2020 г. 

Изготвяне на технически проект 
за Почистване и 
възстановяване 
съществуващия профил на 
отводнителен канал за 
повърхностни води в с. Острица 

I-XII 

Провеждане на 
тръжна 
процедура за 
избор на 
изпълнител на 
технически 
проект 

Намален габарит 
на отводнителния 
канал 

Изготвен 
технически 
проект 
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общината 
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 1911 
– 1920 г. 

Повишаване 
качеството 
на 
администра
тивното 
обслужване 
на 
гражданите 
и бизнеса, в 
съответстви
е 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 
функционир
ане на ЕСГР 

Цифровизация на регистрите по 
гражданско състояние – 
раждане, брак и смърт за 
периода 1911 – 1920 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 
управление в 
общината 

Повишаване 
качеството 
на 
администра
тивното 
обслужване 
на 
гражданите 
и бизнеса, в 
съответстви
е с добрите 
управленски 
практики и 
стандарти 
на ЕС 

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

Картотекиране на гробищен 
парк гр. Две могили и 
изработване на 
паркоустройствен план 

XII 

Повишаване 
качеството на 
административ
ното 
обслужване на 
гражданите  

0% 100% 

 
 
 
 
 
11.01.2017 г.        УТВЪРЖДАВАМ! 
             /п/ 
 
            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” 
 
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне 
поставените цели за 2012 г.   
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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.  
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след 
предприетите от Вас дейности.  
 

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


