ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ В ПРОЕКТИ
ПО РАЗЛИЧНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

СТОЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

15 660,00 лв.

Фонд „Социална
закрила” към МТСП

163 648,64 лв.

Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси” 2014-2020
г., съфинансиран от
Европейския
социален фонд на
Европейския съюз

10 000,00 лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на

ПРИКЛЮЧЕНИ

1.

2.

3.

Периода на изпълнение на проекта беше от м. октомври
2015 г. до м. април 2016 г.
Услугата ползваха 50 потребителя /36 възрастни и 14
деца/
Целеви групи:
- Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по„Обществена трапезария”
нисък от диференцирания минимален доход;
- Неосигурени, самотно живеещи лица с децата,
подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
- Самотно живеещи лица, получаващи минимални
пенсии.
Периода на изпълнение на проекта беше от месец май
2015 г. до месец февруари 2016 г.
В проекта участваха 38 лични асистента, които полагаха
грижи за 42- ма потребителя.
Допустимите кандидати за потребители бяха:
„Нови възможности за
- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за
грижа”
самообслужване;
- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за
самообслужване;
- Семейства на деца, с увреждания;
- Самотно живеещи тежко болни лица.
Проектът цели подобряване на жизнената среда в
„Обичам природата – и аз населеното място. Благоустрояването и обособяването
участвам”
на зона за отдих допринася за подобряването на
цялостния облик на населеното място.
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4.

„Модернизация
на
кухненското оборудване на
кухненския
блок
в
Общинско
предприятие
Обществено хранене - гр.
Две могили”

Със средствата са изградени зона за отдих и детска
площадка със съоръжения за игра - къщичка с пързалка
и люлка, стена за катерене, люлка - везна, пейки,
кошчета, катерушка и беседка за отдих.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на
предлаганите социални услуги на над 265 възрастни
хора и такива в неравностойно положение, които не
могат да си осигурят храна сами или с помощта на
своите близки, поради финансови или битови
затруднения.
По проекта са закупени и монтирани:
• Професионална ел. печка с 6 котлона и фурна - 2 бр.
• Професионален хладилен шкаф нискотемпературен - 1
бр.
• Картофобелачка със стойка и филтър – PL 8 - 1 бр.
• Зеленчукорезачка - 1 бр.
• Нож неръждаем за резени за зеленчукорезачка - 1 бр.
• Нож неръждаем за ленти за зеленчукорезачка - 1 бр.
• Миксер мотор професионален - 1 бр.
• Приставка за разбиване - 1 бр.
• Приставка за пасиране - 1 бр.
• Скара тръбна изцяло неръждаема - 1 бр.
• Аспираторен чадър без вентилатор - 4 бр.

околната среда
(ПУДООС)

23 760,00 лв.
от които
21 384,00 лв.
са от ФСЗ и
2 376,00 лв.
СФ

Фонд „Социална
закрила”

19860,50 лв.

Оперативна
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане от
Фонд за европейско

В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

1.

„Обществена трапезария”

Периода на изпълнение на проекта е от 15.09.2016 г. до
30.04.2017 г.
Услугата ползват 50 потребителя, като целевата група е:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане;
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2.

„Звено за социални услуги
в Община Две могили”

3.

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

• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се
грижат за тях, установено от съответната дирекция
„Социално подпомагане“;
• Самотно живеещи лица и семейства, които немогат да
се издържат чрез имуществото си или труда си и
получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж
и възраст; за инвалидност, наследствени пенсии,
пенсии, несвързани с трудова дейност;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по
смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от
Закона за убежището и бежанците.
Предстои кандидатстване за увеличаване на капацитета
и срока на ползване на услугата.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на
живот и на достъпа до интегрирани социални услуги за
социално включване, включително и здравни на хора с
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване, както и предоставяне на възможности
за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които
полагат грижи за близките си с увреждания.
Целта на проекта е изграждането на необходимата
инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на
цялото количество битови отпадъци, генерирани на
територията на регион Борово, обхващащ Борово, Бяла,
Две могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. Общата
площ на проектния регион 1 800,7 км².
Във връзка с изтичане периода за допустимост на
разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007–
2013 г.” /31.12.2015 г./ на общо събрание на
Регионалното сдружение за управление на отпадъците
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подпомагане на
най-нуждаещите се
лица

497 293,31 лв.

Министерство на
труда и социалната
политика

12 840 013,73
лв.

Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда
(ПУДООС)

за регион Борово /Бяла, област Русе/ е взето решение за
кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на
безвъзмездна помощ за изпълнение на инвестиционен
проект „Доизграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Борово /Бяла,
област Русе/“ и довеждаща инфраструктура за външни
връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и
мрежите на техническата инфраструктура“ в размер на
12 840 013,73 лв. с ДДС, което включва следните
дейности:
1. Клетка № 1;
2. Вертикална планировка;
3. Инсталации на техническата инфраструктура;
4. Пречиствателна станция, сгради, машини и
съоръжения към нея;
5. Контролно пропусвателен пункт, електронна
везна, работилница и мивка за камиони;
6. Парко-устройство и видеоконтрол;
7. Мобилно-експлоатационно
оборудване
/компактор и транспортно средство за
извозване на остатъчните отпадъци към
клетката/;
8. Довеждаща инфраструктура;
9. Инсталация за сепариране на отпадъците;
10. Инсталация за компостиране
На Общо събрание на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците за регион Борово /Бяла,
област Русе/ е прието решение със съгласието на
общинските съвети на общините членки, изграждането
на сепарираща и компостираща инсталации по проект
«Изграждане на регионална система за управление на
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отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/» да се
финансира със собствени средства на общините и
доплащане с безлихвен заем от ПУДООС в размер на
2 000 000 лв. за срок от 3 години с 1 година гратисен
период.
Средствата, с които всяка една община ще участва при
финансирането на проекта и погасяване на заема ще
бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес на
съответната община и чрез събраните по чл. 64 от ЗУО
средства.
ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ

1.

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

2.

„Реконструкция на улици в
Община Две могили, област
Русе”

3.

„Партньорство
между
училище и семейство –
фактор
за
успешна
образователна интеграция
на децата от етнически
произход”

Целта на проекта е възстановяване на техническите
характеристики на общинска пътна мрежа по път RSE
1082, път RSE 2004, път TGV 1137
Целта на проекта е подобряване, осигуряване на
носимоспособност на пътната конструкция, подобряване
на
транспортно-експлоатационните
качества,
осигуряване на условия за безопасност на движението,
комфорт на пътуващите и добро отводняване на
улиците в гр. Две могили, с.Чилнов, с. Кацелово, с. Каран
Върбовка, с. Острица, с. Широково
Целта на процедурата е да подпомогне учениците от
етническите малцинства във всички училища на
територията на Община Две могили да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна
образователна интеграция.
Специфичните цели на проекта са:
• повишаване качеството на образованието в училищата
партньори, където се обучават интегрирано ученици
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5 378 283,56
лв.

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

1 954 000,00
лв.

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

474 813,40 лв.

Оперативна
програма „Наука и
образование за
интелигентен
растеж”

4.

„Подобряване
на
образователната среда и
осигуряване
на
равен
достъп
до
качествено
професионално обучение в
ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр.
Две могили

5.

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

от различни етноси;
• взаимно опознаване, съхранение и развитие на
културната идентичност и социализация на учениците
представители на етническите малцинства и техните
връстници;
• изграждане на капацитет и програмна рамка за
сътрудничество между „родители-учители-общинапредставители на образователни и социални
институции-НПО сектор”.
Целта на проекта е подобряване на образователната
среда за осигуряване на равен достъп до качествено
професионално обучение.
Специфичните цели на проекта са:
• прилагане на мерки за енергийна ефективност в
1 299 116,97
сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили за
лв.
постигане на оптимална икономия на енергия;
• осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания,
както и осигуряване на пълноценна интеграция и
социализация
на
учениците
от
различните
малцинствени групи – българи, роми, турци.
Проекта има за цел намаляване разходите за енергия
чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградния фонд на образователната инфраструктура на
244 996,90 лв.,
Община Две могили; подобряване качеството на
от които
учебната среда, за постигане на по-високи нива на
208 247,36 лв.
икономическо устойчиво развитие, водещи до
от НДЕФ и
повишаване качеството на услугите
в общността;
36 749,54 лв.
повишаване
привлекателността
на
региона;
от СФ
подобряване качеството на живот, жизнената и работна
среда, равен достъп и социално включване на
населението от малцинствените групи в общината.
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Оперативна
програма „Региони
в растеж”

Национален
доверителен Еко
Фонд

6.

„Реконструкция,
модернизация, оборудване
и
обзавеждане
на
образователната
инфраструктура в Община
Две могили – ОУ „Христо
Ботев” с. Баниска, Община
Две могили, област Русе”

7.

„Авариен ремонт на улици
в гр. Две могили”

8.

„Increasing the capacity of
municipalities to natural and

Целта на проекта е реконструкция и модернизация на:
• Покривната конструкция ще се реконструира и
модернизира с нови керемиди, изцяло - нови улуци и
водосточни тръби;
• Всички помещения ще бъдат на пълно санирани, това
включва подове, тавани, стени, дограма, врати и подмяна
на съществуващата ЕЛ и ВиК инсталации ;
• Изграждане на нова отоплителна и вентилационна
инсталация на сградата;
• Изграждане на външна топлоизолация - EPS, мазилка
по цялата фасада на сградата, съгласно проект по част
„Енергийна ефективност“
Целта на инвестиционния проект е възстановяване
техническите характеристики на земното легло,
трошенокаменната настилка и асфалтобетоновото
покритие на разрушените улици.
Предлаганите за авариен ремонт улици са с
незадоволително и лошо техническо състояние. Общата
им дължина е приблизително 780 м. и окончателно ще
бъде определена след изготвяне на техническия проект
и изготвянето на количествени и количествено
стойностни сметки. Ширината на уличните платна е 6 м.
за ул. „Христо Ботев”, 5,5 м. за ул. „Безименна” и ул.
„Чипровци”. Необходимо е премахване на тревната
растителност и възстановяване на габарита на ул.
„Чипровци”
с
последващо
възстановяване
на
трошенокаменната настилка
и
асфалтобетоново
покритие. За другите две улици ще бъде премахнато
компрометираното асфалтобетоново покритие, ще бъде
възстановена трошенокаменната настилка и положен
нов асфалтобетон.
Целите на проекта са:
1. Създаване на възможност за идентифициране на
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982 255,61 лв.

ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2

703 047,23 лв.

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
(МКВПМС)

общата
стойност на

Програма
INTERREG V-A

manmade disasters in the
border region Ruse - Giurgiu,
by improving the system for
risk
management
and
predominantly
use
spontaneous
volunteers
(VOLUNTEER/DOBROVOLET
Z)”
(„Повишаване
на
капацитета на общините за
природни и предизвикани
от човека бедствия в
трансграничния
регион
РусеГюргево,
чрез
подобряване на системата
за управление на риска и
предимно да се използват
спонтанните доброволци
(благотворителност/добро
волство)”)

значителен ресурс от сили и средства с изградени
способности за своевременна и ефективна намеса в
райони на природни и предизвикани от човека бедствия.
2. Създаване на възможност за бърз достъп до
автоматизирана система „Доброволец“ на кметове на
кметства, общини, областни управители и префекти в
трансграничния регион, които в случай на необходимост
биха могли да се възползват от този ресурс.
3. Създаване на условия на граждани с активна позиция
и възможности да заявят по един легитимен начин
желанието си да помогнат със съответен ресурс в случай
на природни и предизвикани от човека бедствия,
организирано
при
съответна
координация
и
взаимодействие с легитимните органи и мести власти и
в строго съответствие със законите на съответната
държава (Спонтанни доброволци).
4. Разработване на правила за поведение и действие при
природни и предизвикани от човека бедствия на
работещото и неработещо население.
5. Разработване на методика за обучение и тестване на
придобитите знания от доброволците при провеждане
на спасителни и аварийно-възстановителни работи,
неразделна част от която да бъде разработена
декларация за доброволно участие в спасителни и
аварийно - възстановителни работи.
6. Разработване и въвеждане на стандартни оперативни
процедури
съответстващи
на
европейското
законодателство и адаптирани към ограниченията на
спонтанните доброволци.
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проекта е
1 494 713,77
евро, като за
общината е
683 734,05
евро

Румъния –
България

ПРОГРАМИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
1. Проект „Обучения и заетост за младите хора” финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ и Инициативата за младежка заетост.
Назначени са 35 младежи до 29 годишна възраст на длъжност „Работник поддръжка” за период от 6 месеца на 8 часа със 8 наставника
за период от 3 месеца. Наставниците проведоха обучения от 29.01.2016 г. до 28.04.2016 г. В проекта участваха регистрирани младежи
до 29 г. с и без образование. Лицата бяха разпределени както следва: Две могили – 11 души; Батишница – 2; Бъзовец – 9; Чилнов 3;
Баниска – 4; Могилино – 2; Помен – 2; Кацелово – 1; Каран Върбовка – 1; Обща стойност на проекта е 100 000 лв.
2. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1
бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до 22.03.2018 г. (за срок от 1 година и половина)
на 8 часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст не по – вече от 2 години. Обща стойност на проекта е 12 500 лв.
3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две
могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016г до 31.07.2018г. (за срок от 2
години) на 8 часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Обща стойност на проекта е 13 300 лв.
4. „Регионална програма за заетост” финансирана от държавния бюджет. Отпуснати са 5 броя, от които за Две могили са 4 бр.
и за Каран Върбовка – 1 бр., които са назначени на длъжността „Общ работник” за период от 17.10.2016г. до 31.03.2017г. (за срок от 5,5
месеца) на 6 часа. Обща стойност на проекта 10 940 лв.
5. НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1
бройка, която е назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.11.2016г. до 31.08.2017г. (за срок от 1 година и 2 месеца) на 8
часа. В проекта могат да участват лица в пред пенсионна възраст, но не повече от 2 години. Обща стойност на проекта е 6300 лв.
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ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Община Две могили съвместно с ДКИС - МВР подготвя проект за кандидатстване по оперативна програма “Околна среда”
2014-2020, приоритетната ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Специфична цел е 05 - Насърчаване на
адаптирането към последиците от изменението на климата, превенция и управление на риска: 5ii - Насърчаване на инвестиции,
предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за
управление на бедствия. Проекта цели изграждане на Системи за ранно предупреждение и оповестяване - процедура „Мерки за
въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения” за оповестяване на
населението при бедствия.
2. Община Две могили има готовност да кандидатства с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за
социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили при подходяща отворена програма.
3. Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане на общинска сграда
(Младежки дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за административен център, ще бъде закупено оборудване и
обзавеждане за кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална зала и пр.
4. Започната е преписка за подготовка на проекти „Благоустрояване на гробищни паркове в гр. Две могили” и „Обновяване и
изграждане на паркови пространства”.
5. Община Две могили ще участва като партньор по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
“Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като кандидат по проекта е
фирма „Развитие” ЕООД. Проектната идея е насочена към включване в заетост на безработни лица от рискови групи на пазара на
труда /хора с увреждания, над 50 и 54-годишна възраст, с ниска степен на образование, продължително безработни/ в сферата на
социалната икономика.

Изготвил:
инж. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РРУЕПУТС
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