ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ В ПРОЕКТИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
№

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

„Ефективна и компетентна
общинска
администрация
Две могили”

СТАТУС НА
ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Приключен

Цел на проекта – повишаване капацитета на
общинските служители в Община Две
могили за по ефективно и ефикасно
изпълнение
на
професионалните
си
задължения.
Основни дейности по проекта:
• Дейност 1 – „Организация и управление
на проекта”;
• Дейност 2 – „Обучение в Института по
публична администрация”;
• Дейност 3 – „Обучение по ключови
компетентности”;
• Дейност 4 – „Обучение „Компютърните
технологии в помощ на общинската
администрация”;
• Дейност 5 – „Дейности за информация
и публичност”.

2.

„Закупуване на оборудване
за противопожарни депа в гр.
Две могили, с. Баниска, с.
Кацелово”

Приключен

В три населени места на територията на
общината са създадени и оборудвани
противопожарни депа в съответствие с
изискванията на чл. 40, ал. 7 от Наредба №
8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита
на горските територии от пожари.

3.

„Реконструкция на улична

Приключен

• Подобрен е облика на пет населени места
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СТОЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

76 117,34 лв.

Оперативна
програма
„Административен
капацитет”,
съфинансирана
от
ЕС чрез ЕСФ, по
приоритетна ос ІІ
„Управление
на
човешките ресурси”

Програма
за
развитие на селските
райони, мярка 226
„Възстановяване на
17 163, 57 лв.
горския потенциал и
въвеждане
на
превантивни
дейности”
1 871 116,00 лв. Програма
за

мрежа, тротоари и площади в
с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с.
Батишница, Община Две
могили, област Русе”

4.

„Подобряване на общинска
пътна мрежа по път RSE
1005-І-5 /Обретеник-Бяла/граница /Община БоровоОбщина
Две
могили/Батишница-Бъзовец – RSE

Приключен

в Община Две могили. Изградени са два
парка, две детски площадки, една спортна
площадка за мини хандбал и баскетбол в
селата Бъзовец и Помен. Изградени са 399
м² настилка от гумени плочи и монтирани
85,5 мл. градински бордюри, направени са
576 м² ограда с оградна мрежа с PVC
покритие, доставени са и монтирани 10 бр.
кошчета и 12 бр. пейки. Монтирани са два
броя комбинирани детски съоръжения, един
брой двойна люлка.
• Подобрен е облика на пет села в Община
Две могили. Извършени са дейности по
рехабилитация на парк пред Културен дом в
с. Батишница. Възстановени са 600 м²
настилка и монтирани 175 мл. градински
бордюри, доставени и монтирани са 4 бр.
кошчета и 4 бр. пейки.
• Извършена е реконструкция на 17 бр.
улици в пет села – Могилино, Помен,
Баниска, Бъзовец и Батишница с обща
дължина 5 519,45 мл. Монтирани са 9 809
мл. бетонови бордюри. Положени са
2 687,47 т. плътен асфалтобетон и 3 424 т.
неплътна асфалтова смес.
Извършен е основен ремонт на път RSE
1082 от км. 3+120 до км. 7+900 с дължина
4 780 мл. намиращ се между селата
Широково-Чилнов, разклона за селата
Бъзовец-Баниска.
Изградени са 1763 м. бордюри в с. Чилнов,
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развитие на селските
райони, мярка 322
„Обновяване
и
развитие
на
населените места”

5 245 208,00лв.

Програма
за
развитие на селските
райони, мярка 321
„Основни услуги за
населението
и
икономиката
в

1082 от км. 8+000 до км.
12+300
с
подмяна
на
второстепенен
уличен
водопровод от ОК 1 до ОК
200 на път RSE 1005 в с.
Бъзовец и по път RSE 1082
ІІІ-5001
/Две
могилиОстрица/-Широково-ЧилновБаниска от км. 3+120 до км.
7+900 с подмяна на уличен
водопровод от ОК 6 до ОК
63 на път RSE 1082 в с.
Чилнов, Община Две могили,
област Русе”

монтирана е 686 м. предпазна еластична
ограда, почистени и възстановени са 16 бр.
водостоци под пътя, изграден е 875 м.
водопровод в с. Чилнов.
Направен е основен ремонт на път RSE 1005
от км. 8+000 до км. 12+300 с дължина 4 300
мл. между селата Батишница-Бъзовец и
разклона Чилнов-Баниска.
Изградени са два броя тръбни водостоци
Ф1000 в с. Бъзовец, монтирани са 6 880 мл.
бордюри, монтирана е 108 мл. еластична
ограда, изграден е 3786 мл. уличен
водопровод в с. Бъзовец.

5.

„Саниране и основен ремонт
на административна сграда в
УПИ XV-809, кв. 77, гр. Две
могили”

Приключен

6.

„Обществена трапезария” за
периода м. октомври 2013 г.–

Приключен

Основните дейности по проекта са:
• изпълнение на топлоизолация на сградата;
• подмяна на външна и вътрешна дограма;
• направа на фаянсова облицовка в
санитарни възли;
• направа на теракотна настилка и настилка
с гранитогрес;
• направа на ламиниран паркет;
• възстановяване ел. оборудването на
сградата с ключови контакти и плафониери;
• направа на бояджийски работи и дейности
свързани с тях;
• направа на бетонова настилки около
сградата.
Обхванати са общо 50 потребителя (от
които 13 деца). Реализирането на дейността
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селските райони”

265 550,00 лв.,
като 62,40 %
от
общата
стойност
се
съфинансира от
общината

МТСП,
проект
„Красива България”,
мярка
М01
„Подобряване
на
обществената среда
в населените места”

17 720,00 лв.

МТСП,
Фонд
„Социална закрила”

м. април 2014 г.

7.

8.

„Звено за социални услуги в
домашна среда – община Две
могили” (Помощ в дома)

„Подкрепа за достоен живот”

Приключен

В процес на
реализация

включва предоставяне на храна за обяд –
супа, основно ястие и хляб.
Потребителите, ползващи услугата са лица
от 9 населяни места, които са в затруднение
и ползват месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правилника за
прилагане
на
Закона
за
социално
подпомагане.
Звеното за социални услуги в домашна
среда е разкрито към Домашен социален
патронаж гр. Две могили. Работи на
територията на цялата община. С дейността
„Домашен помощник” се предоставят
почасови услуги в домашна среда, свързани
с лична помощ, социална подкрепа и
помощ при комунално-битови дейности за
възрастни хора и хора с увреждания, които
не са в състояние да се самообслужват.
Изпълнението на проекта приключи на
30.04.2014г. В процес на реализация е
гарантираната
устойчивост
след
приключване на проекта в размер на 25 %,
т.е. 5 бр. Домашни помощници в рамките на
1 година, считано от 20.08.2014 година до
20.08.2015 година.
Проекта стартира м. ноември 2010 г., като
самата услуга се предоставя от м. януари
2011 г. с краен срок за приключване
31.01.2015г.
Целта на проекта е да се предоставя
услугата „Личен асистент” на хора с
4

156 700,06лв.

Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси”

596 553,99 лв.

Агенция „Социално
подпомагане”
към
Оперативна
програма «Развитие
на
човешките
ресурси»
в

9.

10.

„Обществена трапезария” за
периода м. октомври 2014 г.–
м. април 2015 г.

„Общинска администрация
Две могили – в услуга на
гражданите”

В процес на
реализация

В процес на
реализация

увреждания и самотно живеещи.
Към настоящия момент са назначении 47
лични асистенти от 10 населени места на
общината, които се грижат за 47
потребителя
От 01.10.2014г. услугата Обществена
трапезария се предоставя в изпълнение на
Договор № РД 04-253 / 23.09.2014 г. между
Община Две могили и МТСП – Фонд
Социална закрила.
След подбор от комисия назначена със
заповед на кмета на общината са
определени 50 потребителя, от които 13
деца. Обхванати са всички населени места.
Срока на изпълнение на договора е до
31.12.2014 г.
Договора за безвъзмездна финансова помощ
е сключен на 01.08.2014 г.
Основната цел на проекта е повишаване
квалификацията на служителите в община
Две могили чрез обучения.
Основни дейности по проекта:
• Дейност 1 – „Организация и управление
на проекта”;
• Дейност 2 – „Обучение в Института по
публична администрация”;
• Дейност 3 – „Обучение по ключови
компетентности”;
• Дейност
4
–
„Информация
и
публичност”.
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партньорство
с
Община Две могили

7 245,00 лв.

МТСП,
Фонд
„Социална закрила”

85 216,22 лв.

Оперативна
програма
„Административен
капацитет”,
съфинансирана
от
ЕС чрез ЕСФ, по
приоритетна ос ІІ
„Управление
на
човешките ресурси”

11.

12.

„Обновяване
на
съществуващата
инфраструктура на Община
Две
могили
чрез
реконструкция на градския
площад, рехабилитация на
градския парк и подмяна на
осветителни, напоителни и
други инсталации в него–
УПИ I , кв. 151”

„Медицински
Център
за
подкрепа”

център и
обществена

В процес на
реализация

В процес на
реализация

Целите на проектното предложение са:
– да се изградят по-благоприятни условия
за спорт и развлекателни дейности за
жителите на града;
– създаване на условия за да се привлекат
повече посетители от различни възрастови
групи.
Основните дейности по проекта са :
• подмяна на улични бордюри с нови;
• подмяна на тротоарна настилка с нова;
• изграждане на велоалея;
• изграждане на напоителна и оросителна
системи;
• изграждане на алейно осветление;
• изграждане на пешеходни алеи;
• изграждане на детска площадка;
• подмяна на настилките
пред двата
паметника;
• озеленителни дейности.
Целите на проектното предложение са:
– подобряване
състоянието
на
материалната
база,
подобряване
на
енергоемкостта на сградата;
– подобряване
състоянието
на
медицинските кабинети;
– подобряване на услугата „ Работа с деца в
риск” чрез увеличаване на полезната площ
на
центъра
и
обособяване
на
специализирани кабинети.
Основните дейности по проекта са:
6

803 011,00 лв.

Публичната
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие
на регионите"

532 121,00 лв.

Публичната
инвестиционна
програма "Растеж и
устойчиво развитие
на регионите"

13.

„Изграждане
на
регионалната система за
управление на отпадъците в
регион Борово (Бяла, област
Русе)” , който се изпълнява в
партньорство с общините
Борово, Ценово, Две могили,
Полски Тръмбеш и Опака.

В процес на
реализация

• изпълнение
на
топлоизолация
на
сградата;
• подмяна на външна и вътрешна дограма;
• направа на фаянсова облицовка в
кабинети и санитарни възли;
• направа на теракотна настилка и настилка
с гранитогрес;
• направа на бояджийски работи и
дейности свързани с тях;
• направа на покрив;
• направа на тротоарни настилки около
сградата.
Целта на проекта е изграждането на
необходимата
инфраструктура
за
екологосъобразното обезвреждане на цялото
количество битови отпадъци, генерирани на
територията на регион Борово, обхващащ 23 223 662,05
Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски
лв., от които
Тръмбеш и Ценово. Общата площ на 18 746 070,60
проектния регион 1 800,7 км² и население
лв. са ЕС,
56 048 жители (по данни на НСИ, 3 308 130,11 лв
преброяване 2011г.).
са НС и
Във връзка с отправено от Бенефициента 1 160 747,41 лв.
искане за спиране на срока на Договор за са СФ (принос
безвъзмездна финансова помощ №DIRот
5112122-С010 за проект №DIR-5112122-8-76 партньорите)
“Изграждане на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Борово
(Бяла, област Русе)” с писмо с изх. №08-003563/12.09.2013 г. Министерството на
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Оперативна
програма
„Околна
среда”, приоритетна
ос 2 „Подобряване и
развитие
на
инфраструктурата за
третиране
на
отпадъци”

14.

„Обособяване на зона за
отдих и детски кът в с.
Чилнов, община Две могили”

В процес на
реализация

15.

„Обособяване на зона за
отдих в с. Помен, общ. Две
могили, обл. Русе”

В процес на
реализация

околната среда и водите на основание чл. 5,
ал. 2 от общите условия на ДБФП спира
срокът на горепосоченият Договор от
12.09.2013 г. до сключване на договори по
съответните обществени поръчки за които
са постъпили жалби в КЗК.
Проектът цели подобряване на жизнената
среда
в
населеното
място.
Благоустрояването и обособяването на зона
за отдих ще допринесе за подобряването на
цялостния облик на населеното място.
С реализирането на проекта - озеленяване и
оформяне на зона за отдих ще се цели
постигане на следните резултати:
• Подобряване чистотата на населеното
място и условията на жизнения стандарт;
• Подобряване на ландшафта в населеното
място;
• Обособяване на зона за отдих на деца и
възрастни за прекарване на свободното
време;
• Поставяне основите на екологично
култура и отговорност у гражданите;
• Постигне естетизация и облагородяване на
терена.
Проектът цели подобряване на жизнената
среда
в
населеното
място.
Благоустрояването и обособяването на зона
за отдих ще допринесе за подобряването на
цялостния облик на населеното място.
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9 995,41 лв.

ПУДООС

9582.96

ПУДООС

16.

17.

„Продълбочаване
и
прочистване на коритото на
р. Бъзовска, компрометирано
от вредното въздействие на
водите в участъка на с.
Бъзовец”
„Интегриран воден цикъл на
гр. Две могили – изграждане
на пречиствателна станция за
отпадни
води
(ПСОВ),
реконструкция и разширение
на
водопроводна
и
канализационна мрежа”

Чакащ
одобрение

Чакащ
одобрение

С реализирането на проекта - озеленяване и
оформяне на зона за отдих ще се цели
постигане на следните резултати:
• Подобряване чистотата на населеното
място и условията на жизнения стандарт
• Подобряване на ландшафта в населеното
място
• Обособяване на зона за отдих на деца и
възрастни за прекарване на свободното
време
• Поставяне основите на екологично
култура и отговорност у гражданите:
• Постигне естетизация и облагородяване на
терена.
С цел превенция от бъдещи наводнения,
както и повишаване на качеството на живот
Министерство на
в с. Бъзовец е изключително важно да се
1 500 000,00 лв. регионалното развитие
изпълни корекция на река Бъзовска по
и благоустройството
цялото и продължение в рамките на с.
Бъзовец.
Сключен е договор за инженеринг с
Консорциум
„Дунав-2012”
ДЗЗД.
Стойността на СМР-то е 38 765 620,14 лв.
без ДДС.
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39 178 940,14
лв.

Министерство на
околната среда и
водите

НАЕТИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ
1. Програма „Старт на кариерата” – програмата е в срок на изпълнение от 9 месеца,наети лица - 3 броя специалисти.Програмата стартира
от 10.10.2013г. – 10.07.2014г. Финансирана от Държавния бюджет
2. НП”ОСПОЗ” – програмата е за срок от 4 месеца на 4 часа,наети лица 10 за периода Септември – Октомври – Ноември – Декември
2013г.Програмата е приключила.
3. НП”ОСПОЗ” – програмата е за срок от 3 месеца на 4 часа,наети лица 15 за периода Октомври – Ноември – Декември 2013г.За
почистване на шума, аварийни и спасителни дейности през зимния период.Програмата е приключила.
4. НП”ОСПОЗ” – програмата е за срок от 1 месец на 4 часа,наети лица 10 броя за периода Декември - Януари 2013г./2014г.Програмата е
приключила
5. НП”ОСПОЗ” – програмата е за срок от 3 месеца на 4 часа,наети лица - 46 за аварийни дейности за почистване на сняг и са
разпределени по всички села и за гр.Две могили. Лицата са наети за месеците Януари – Февруари – Март 2014г.Програмата е
приключила.Финансирана от Държавния бюджет.
6. НП”ОСПОЗ” – програмата е за срок от 3 месеца на 6 часа, наети лица - 4 броя (Две могили,К.Върбовка,Могилино и Батишница) за
почистване, прекопаване, ремонт на дворни пространства на детски градини, ясли и други.Лицата са наети през месеците Април – Май – Юни
2014г. Програмата е приключила.Финансирана от Държавния бюджет.
7. НП”Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”- наето е 1 лице.Период на заетост от 24.03.2014г. до 23.06.2016г.Програмата е в
процес на изпълнение. Финансирана от Държавния бюджет.Лицето е наето за пазач на градския стадион.
8. Регионална Програма „Заетост”– програмата е за срок от 6 месеца на 8 часа, наети лица - 10 броя назначени за почиставане и косене
на паркове.Назначени са за гр.Две могили – 6 бр.,Батишница,Острица,К.Върбовка,Кацелово.Програмата е стартирала на 01.04.2014г. –
01.10.2014г. Финансирана от Държавния бюджет.
9. Проект „Подкрепа за заетост” – програмата е за срок от 6месеца на 8 часа, наети лица - 16 броя озеленители за всички села по едно
лице за Две могили 6бр. Период на заетост 01.05.2014г. – 31.10.2014г. Проекта е в процес на изпълнение.Работниците минаха двумесечен
обучителен курс по озеленяване.
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