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І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Плановете за развитие на общините са най-важният стратегически документ за 

устойчиво интегрирано местно развитие, служещ като инструмент за решаване на 

приоритетни за общините проблеми, и същевременно осигуряващ «вход» към националните 

и европейски финансови ресурси. С тези планове се определят средносрочните цели и 

приоритети за развитие на общините, в съответствие с целите и стратегиите на плановите 

документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на 

съответните общини. 

Съгласно Закона за регионалното развитие1, стратегическите планове за развитие на 

общините подлежат на наблюдeние и оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност 

на планирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие.  В чл. 33, ал. 

1  на Закона за регионалното развитие  се уточнява, че междинната оценка се осъществява  

към средата на периода на действие на Общинския план за развитие, т.е. за настоящия План  - 

не по - късно от средата на 2017 година. Целта е да се установи напредъкът по реализацията 

на целите и приоритетите на ОПР.  

Съгласно чл. 33, ал. 2 на Закона за регионалното развитие, междинната оценка включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) изводи и препоръки за изпълнението на съответния 

документ. 

Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен преглед 

и преценка на дизайна на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014- 2020 г., 

както и на резултатите от изпълнението му към средата на периода на неговото действие. По-

конкретно, този тип оценка се стреми към установяване на степента на съответствие на 

стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината, 

реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на 

                                                 
1 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., последни изм. и доп. ДВ. 

бр.13 от 7 Февруари 2017 г. 
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използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху процеса на развитие на 

общината за оценявания период.  

Важно условие е междинната оценка да осигури надеждна и полезна за  управляващите 

информация, която да интегрира опита и поуките от първоначалния етап от реализацията на 

Плана в цялостния процес на стратегическо планиране в общината и вземане на адекватни 

решения. 

Необходимостта от междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община 

Две могили  за периода 2014- 2020 г. се налага още и от обстоятелството, че след 2013 г., 

когато е бил разработен този План, както  и след започване на неговото изпълнение през 2014 

година, са налице редица важни промени в общите условия за изпълнение на Общинския 

план за развитие  и в частност - промените в социално-икономическите условия в общината. 

 При осъществяване на междинната оценка  са взети под внимание: 

• Промените в националната законодателна рамка; 

• Необходимостта от постигане на по-добро съответствие с ориентацията на 

инструментите от кохезионната политика на ЕС и по-специално – с възможностите за 

привличане на повече средства от Оперативните програми за решаване на местните 

публични проблеми; 

• Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследникът на Националната 

стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.; 

• Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие в община Две могили; 

• Предприетите действия за гарантиране изпълнението на Плана, а именно: 

- мерките за наблюдение на досегашното изпълнение и създадените механизми за 

събиране, обработване и анализ на данните; 

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на Общинския план за 

развитие, както и мерките за преодоляването им; 

- мерките за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на 

Общинския план за развитие; 

- мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие  

със секторните политики, планове и програми на територията на Общината; 

- мерките за прилагане на принципа на партньорство; 
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- резултатите от извършените годишни оценки на изпълнението на Общинския план за 

развитие.  

Предназначението на междинната оценка се изразява в: 

• Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие  въз основа на индикаторите за наблюдение; 

• Да се установи има ли забавяне в изпълнението на Плана и кои са причините за това; 

• Анализ на проблемите в досегашното изпълнение на Плана и вземане на 

своевременни решения за тяхното разрешаване; 

• Подобряване качеството и ефективността на изпълнение на Плана; 

• Подпомагане ефикасното разпределение и използване на средствата за развитие; 

• Осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати; 

• Оценка на възможностите на общината да кандидатства за финансиране с нови 

проекти за предоставяне на допълнителна финансова помощ за реализация на мерките в 

ОПР; 

• Да се прецени реалистичността на оставащите за изпълнение мерки по основните 

приоритети на Плана; 

• Научно-обоснована аргументация за евентуална актуализация на Общинския план за 

развитие  за оставащия период на неговото действие.  

Докладът от междинната оценка е публичен и подлежи на разглеждане и приемане от 

Общинския съвет. 

  

ІІ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО 

ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО  

Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. е разработен през 2013 

година, в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията и 

стратегическите документи от по-висок ранг, съществуващи към онзи момент, с концепциите  

за пространствено развитие, както и с Методическите  указания за разработване на общински 

планове за развитие (2014-2020 г.). Той е естествено продължение на Плана за стратегическо 

развитие на Община Две могили, за периода 2007-2013 г, актуализиран през 2010 г.  
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Планът за развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е съобразен с 

предвижданията на Областната стратегия за развитие, с целите и приоритетите на 

Националната програма за развитие на Република България 2020, с целите и приоритетите на 

Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, със Стратегия 

„Европа 2020”, с Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г, и с Плана за развитие на Северен централен район за планиране 

(2014– 2020 г).   

Общинският план за развитие на Община Две могили  за периода 2014- 2020 г. е приет 

от Общински съвет – Две могили  с Решение № 464 по Протокол № 30/27.09.2013 г., на 

основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 24, ал. 1 от 

Закона за регионално развитие, чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионално развитие.  

Той е допълван с Решение № 76 – 81 по Протокол № 6/29.01.2016 г., доп. с Решение № 

119 по Протокол № 7/19.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 133, 135 и 136 по Протокол № 

8/09.03.2016 г., доп. с Решение № 139, 170 и 171 по Протокол № 9/25.03.2016 г., доп. с 

Решение № 185, 205 и 208 по Протокол № 10/22.04.2016 г., доп. с Решение № 224, 240 и 242 

по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. и доп. с Решение № 252 и 255 по Протокол № 

12/24.06.2016 г., изм. и доп. с Решение № 278, 294 и 297 по Протокол № 13/15.07.2016 г., доп. 

с Решение № 300 по Протокол № 14/29.07.2016 г., изм. с Решение № 309 и 312 по Протокол 

№ 15/17.08.2016 г., отм. Решение № 312 с Решение № 342 по Протокол № 17/21.09.2016 

година на Общински съвет – Две могили.  

Структурата и съдържанието на Плана са в съответствие с документа: „Методически 

указания  за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), 

областни стратегии за развитие (2014-2020) и на общинските планове за развитие (2014-

2020)“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2011 година.  

Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г., и направените в 

него изменения и допълнения отговаря на нормативните изисквания на действащата законова 

база, а именно: 

� Закона за регионалното развитие; 
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� Закона за устройството на територията; 

� Закона за местното самоуправление и местната администрация; 

� Закона за административно-териториалното устройство на Република България; 

� Изборния кодекс; 

� Закона за общинската собственост; 

� Закона за публичните финанси; 

� Закона за местните данъци и такси. 

Използваният подход, методите, принципите  на прозрачност, публичност, гражданско 

участие и партньорство със заинтересованите страни и формите на работа при 

разработването и приемането на Общинския план през 2013 г., както и при неговите 

изменения и допълнения, гарантират в значителна степен, че документът е съобразен както с 

действащите нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, така и със 

специфичните условия, ред и изисквания за прилагането им в  местното самоуправление.  

По-конкретно, оценката на  съответствието на Общинския план за развитие с 

нормативните изисквания и документите за стратегическо планиране на регионално и 

национално ниво показва следното: 

1. Планът за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. е в съответствие с: 

1.1. Националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в областта на 

регионалното развитие. В структурно и съдържателно отношение той напълно отговаря на 

изискванията, определени със Закона за регионалното развитие. Направен е анализ на 

икономическото и социалното развитие на общината, формулирани са  цели и приоритети за 

развитие за  периода 2014 - 2020 г, разработена е индикативна финансова таблица, 

определени са  индикатори за наблюдение и оценка на Плана, регламентирани са 

необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Плана,  

необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност, разработена е Програма за реализация на Общинския план за 

развитие. 

1.2. Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от 

ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020), общински планове за 

развитие (2014-2020), на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 

2011 година. 
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1.3. Изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната 

политика. Той съответства на Европейската харта за местно самоуправление и  отразява 

общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 

регионите и местните общности в ЕС, чрез намаляване на икономическите, социалните и 

териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Освен хармонизиране на 

целеполагането и приоритизирането в контекста на регионалната политика на ЕС, 

съответствието  е  и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в 

процеса на планиране на развитието и изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Две могили 2014 – 2020 г. като стратегически документ. В Плана са  използвани 

утвърдени в европейската практика инструменти за определяне на физически и финансови 

индикатори за отчитане на постигнатите резултати, утвърдени форми за предоставяне на 

информация и публичност за приемането и изпълнението на Плана, както и за работа с 

партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие.  

2. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. адекватно отразява целите 

и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо планиране  на 

регионално и национално ниво.  

Общинският план за развитие е разработен и се прилага като част от общата система за 

стратегическо планиране на  регионалното развитие, и в рамките на националната политика 

за регионално развитие, която от своя страна е хармонизирана с регионалната и кохезионната 

политика в ЕС. Чрез прилагането на единен поход и стандарти на планиране, взаимната 

обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива и използването на 

механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса 

и гражданското общество, както и на инструменти за финансово подпомагане, се постига по-

значим ефект и ефикасност при реализация на целите на местното развитие. От тази гледна 

точка, Общинският план за развитие  на Община Две могили може да се разглежда като 

интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното и 

местното развитие в България, като адекватността му по отношение на цялата система се 

оценява в следните направления:  

2.1. Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.:   
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Съответствието на Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. на 

стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие се 

състои в следното:  

НСРР, Приоритет 1.1.: „Активизиране на специфичния потенциал на 

регионалните и местните икономики чрез подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на малкия и среден бизнес”. Планът за развитие на Община Две 

могили 2014 – 2020 г. отразява  този приоритет, чрез целите и мерките, включени в 

Приоритет 1: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и 

подобряване стандарта на живот на хората” 

НСРР, Приоритет 1.2.: „Развитие на устойчиви форми на туризъм и на 

културните и творчески индустрии в регионите”. Планът за развитие на Община Две 

могили 2014 – 2020 г. отразява  този приоритет, чрез целите и мерките, включени в 

Приоритет 1 и в Приоритет 4. 

НСРР, Приоритет 2.1.: „Подобряване достъпа до образователни, здравни, 

социални и културни услуги и развитие на спортната инфраструктура на регионите” 

Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява  този приоритет, чрез 

целите и мерките, включени  в Приоритет 3: Развитие на социалната сфера, на човешките 

ресурси и подобряване на жизнената среда. 

НСРР, Приоритет 3.1.: „Развитие на трансграничното сътрудничество и 

мобилизиране потенциала на периферните гранични територии“. Планът за развитие на 

Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява  този приоритет, чрез целите и мерките, 

включени  в Приоритет 4. 

НСРР, Приоритет 4.1.: „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и НСРР, 

Приоритет 4.3: „Подобряване качеството на живот в селските райони”. Общинският 

план за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява  тези приоритети, чрез 

целите и мерките, включени  в Приоритет 2 и в Приоритет 3. 

2.2. Съответствие с Регионалния план за развитие: 

Общинският план за развитие на Община Две могили (2014 – 2020 г.) е в съответствие 

с визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие на Северен централен 

район, отразени в Регионалния план за развитие на Северен централен район ( 2014 – 2020г.). 

2.3. Съответствие с Областната стратегия за развитие на Русенска област за периода 

2014-2020 г.:  
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Планът за развитие на Община Две могили (2014 – 2020 г.) е в съответствие с визията 

на  Областната стратегия за развитие на Русенска област за периода 2014-2020 г., с главната 

стратегическа цел на периода до 2020 г.  и с приоритетите на Стратегията. 

3. Планът  за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. е съобразен и с редица 

други национални и регионални стратегически документи: 

3.1. Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследникът на 

Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.; 

3.2. Национална програма за развитие България 2020, и др.  

4. Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. е в съответствие с правната рамка на 

териториалното и местно самоуправление: 

5. Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. е в съответствие и с Проекта за Общ 

устройствен план на общината.  

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

Акцентът в настоящата оценка на първоначалните резултати от изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г., в този раздел се поставя преди всичко върху 

открояване на по-значимите постигнати резултати и на неизпълнените дейности. По-

детайлна представа за пропуските в изпълнението на заложените в Плана цели, изоставането 

в сроковете и причините, поради което не са преодолени срещаните трудности, може да се 

получи от следващия раздел на Междинната оценка - Оценка на степента на постижение на 

целите на Общинския план за развитие.  

В табличен вид в Приложение № 1 e представeна пълна информация относно 

първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие, от началото на 

плановия период - 2014 г.,  до м. април  2017 г, за който са налични отчетни данни. За 

изпълнението на заложените в Общинския план за развитие цели и мерки за изследвания 

период (2014-2017 г.), се  дава количествена характеристика (а там, където това е 

невъзможно– качествена характеристика) по комплекса от индикатори, формулирани в Плана 

за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.  (Вж. Приложение № 1): 

В обобщен вид първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Две могили са представени в Таблица № 1.  (Вж. Табл. № 1): 
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За по-голяма яснота при представянето на първоначалните резултати, както и за 

нуждите на анализа в следващия раздел IV -  Оценка на степента на постигане на целите на 

Общинския план за развитие, мерките по отделните приоритети са обособени в 10 групи: 

1. Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок; 

2. Мярката е частично изпълнена в рамките на предвидения срок; 

3. Мярката не е изпълнена; 

4. Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г; 

5. Мярката се изпълнява текущо, съобразно предвидените индикатори; 

6. Мярката се изпълнява текущо, но резултатите са частични, под предвидените 

годишни индикатори; 

7. Мярката е изпълнена предсрочно; 

8. Липсва информация за стартирало изпълнение;  

9. Отчита се частично изпълнение по мярката, още преди началото на запланирания 

срок; 

10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято реализация се забавя. 

 

Таблица 1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския 

план за развитие  

Степен на постижение на целите 

Първи 

приори-

тет (брой 

мерки) 

Втори 

приори-

тет (брой 

мерки) 

Трети 

приори- 

тет (брой 

мерки) 

Четвърти 

приори- 

тет (брой 

мерки) 

Общо 

(брой 

мерки) 

1. Мярката е изпълнена в рамките на 

предвидения срок 
4  1 2 7 

2. Мярката е изпълнена предсрочно  22 9  31 

3. Мярката е частично изпълнена в 

рамките на предвидения срок 
1    1 

4. Мярката не е изпълнена 4    4 

5. Мярката по план ще се изпълнява 

след 2017 г 
3 34 40  77 

6. Мярката се изпълнява текущо, 

съобразно предвидените индикатори 
14 1 6 9 30 

7. Мярката се изпълнява текущо, но 

резултатите са частични, под предви-

дените годишни индикатори 

6    6 

8. Липсва информация за стартирало 

изпълнение 
2  2 4 8 

9. Отчита се частично изпълнение по 

мярката, още преди началото на за-

планирания срок 

2    2 

10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято 

реализация се забавя 
 2 1  3 
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11. Общ брой мерки по приоритети 36 59 59 15 169 

 

Резултатите от горната таблица са по-ясно илюстрирани във фиг. 1. (Вж. Фигура № 1): 

Фиг. 1. Първоначални резултати от изпълнението на Общинския план за развитие 

Мярката е изпълнена 

в рамките на 

предвидения срок

4%

Мярката е изпълнена 

предсрочно

18%

Мярката е частично 

изпълнена в рамките 

на предвидения срок

1%

Мярката не е 

изпълнена

2%

Мярката по план ще 

се изпълнява след 

2017 г

46%

Мярката се изпълнява 

текущо, съобразно 

предвидените 

индикатори

18%

Мярката се изпълнява 

текущо, но 

резултатите са 

частични, под предви-

дените годишни 

индикатори

3%

Липсва информация 

за стартирало 

изпълнение

5%

Отчита се частично 

изпълнение по 

мярката, още преди 

началото на за-

планирания срок

1%

Мярка с краен срок 

2017 г., чиято 

реализация се забавя

2%

 

От фиг. 1 е видно, че най-голям е делът на мерките, които предстои да се изпълняват 

след 2017 г. Те представляват  46% от общия брой мерки в Плана, т.е. в количествено 

отношение е налице много голямо струпване на мерки за изпълнение в Общинския план за 

развитие през оставащия период до 2020 г.  
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Следват предсрочно изпълнените мерки - 18% и мерките, които се изпълняват текущо, 

съобразно предвидените индикатори – също 18%.  

За 5 % от мерките липсва информация за стартирало изпълнение, а 4 % от мерките са 

вече изпълнени в рамките на предвидените срокове.  

Липсата на информация за започнало изпълнение  касае преди всичко мерки, чийто 

краен срок за реализация е след 2017 г. и до края на плановия период – 2020 г. 

За 3 % от мерките се отчита текущо изпълнение, но резултатите са частични, под 

предвидените годишни индикатори.  

Мерките с краен срок 2017 г., чието изпълнение се забавя, са 2 %. Също 2 % е делът на 

неизпълнените мерки.  

Мерките, които са частично изпълнени в рамките на предвидения срок са 1 %, колкото е 

делът и на онези мерки, чието изпълнение е започнало преди началото на запланирания 

период, и по които вече са постигнати определени резултати. 

По приоритети, първоначалните резултати от изпълнението на мерките в Общинския 

план за развитие показват следното: (Вж. Таблица 2 ) 

Значителна крачка по отношение на реализацията и актуализацията на мерките, 

залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г. представлява 

разработената и приета от Общинския съвет Програма за управление на Община Две могили 

за мандат 2015 г. – 2019 г., от сегашното общинско ръководство, както и мандатната 

програма на предишното ръководство на Общината и отчета за нейното изпълнение. В 

мандатните програми обаче  фигурират и други приоритети, цели и мерки, които не са 

включени в Общинския план за развитие, поради което в случая те не са обект и на 

междинната му оценка. 

Таблица 2. Първоначални резултати от изпълнението на мерките по основни приоритети (в% ) 
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Първи 

приоритет 
11,1% 0,0% 2,8% 11,1% 8,3% 38,9% 16,7% 5,6% 5,6% 0,0% 100,0% 

Втори 

приоритет 
0,0% 37,3% 0,0% 0,0% 57,6% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 100,0% 

Трети 

приоритет 
1,7% 15,3% 0,0% 0,0% 67,8% 10,2% 0,0% 3,4% 0,0% 1,7% 100,0% 

Четвърти 

приоритет 
13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 26,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

IV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Визията на Община Две могили, формулирана в Общинския план за развитие 2014 – 

2020 г. е: „Да превърнем Община Две могили от изостанал селски район в развиващ се 

район с добри икономически, социални и екологични условия в населените места, с 

оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия 

фактор, чрез: развитие на местната икономика, подобряване на техническата и социалната 

инфраструктура; опазване на околната среда;   създаване на условия за осмисляне живота на 

всички жители и особено на младите хора и маргиналните групи; ефективна местна 

администрация.”  

Така формулираната визия е намерила правилна интерпретация в приоритетите  на 

Общинския план за развитие, а именно: 

Приоритет 1: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и 

подобряване стандарта на живот на хората; 

Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на 

икономическите и социалните процеси в населените места на общината; 
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Приоритет 3: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на 

жизнената среда; 

Приоритет  4: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две 

могили.  

Реализацията на тези приоритети, в тяхното комплексно единство е в състояние да 

превърне Община Две могили в устойчиво развиващ се район с подобрени социални и 

екологични условия в населените места, с постигнат икономически растеж, което ще 

затвърди имиджа на Общината като предпочитано място за живот, труд и отдих за нейните 

жители и  ще гарантира техния просперитет и развитие. 

На базата на досегашните  резултати от изпълнението на Общинския план за развитие, 

представени по-подробно в Приложение № 1 и в Таблица № 1 в раздел III на настоящата 

Междинна оценка, може да се отчете, че степента на постижение на целите по отделните 

приоритети на Общинския план за развитие на Община Две могили до момента е следната:  

1. Не са изпълнени в предвидения срок само 4 мерки, всички от Първи приоритет. Те 

представляват 2% от всички мерки в Плана, но 11,1% от мерките по Първи приоритет. Двете 

от тях са по Цел 1.1.: Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината и са 

от съществено значение за нейното постигане. Това са: Мярка 1.1.2. Привличане на 

инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към европейските стандарти и 

изисквания, със срок за изпълнение 2015 г., и Мярка 1.1.4. Разработване на общинска 

програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината, със 

срок за изпълнение 2014 г. Трябва да се посочи, че двете мерки и досега не са изпълнени. 

Предвид важността на малкия и среден бизнес за икономическото и социално развитие на 

общината, предлагаме срокът за реализация на  неизпълнената досега Мярка 1.1.4. 

Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните 

предприятия в общината, да бъде удължен до края на 2017 година. Това се отнася и за Мярка 

1.1.2 - Привличане на инвестиции  за адаптиране на съществуващите производства към 

Европейските стандарти и изисквания, със срок на изпълнение 2015 г. Необходимо е срокът 

за реализация на тази мярка да бъде перманентен за целия период на Общинския план за 

развитие до 2020 г.  

Третата неизпълнена в предвидения срок мярка от първи приоритет е по Цел 1.2. 

Разширяване на съществуващи и  разкриване на нови производства. Това е Мярка 1.2.2. 

Производство на биогаз на територията на общината, с краен срок на изпълнение 2016 г. 
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Водени са преговори с потенциални производители на биогаз, но до момента на територията 

на общината не са разкрити такива производства. Препоръчително е да се преразгледа 

крайният срок за реализация на тази мярка и той да стане перманентен за целия период на 

Общинския план за развитие до 2020 г. Ако се установи, че реално не съществуват 

необходимите условия за такова производство, мярката да отпадне или да бъде прехвърлена 

за следващия планов период.  

Четвъртата неизпълнена в предвидения срок мярка от първи приоритет е по Цел 1.3. 

Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 

1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство. Това е 

Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство, 

чийто срок е перманентен. За тази мярка липсва информация за стартирало изпълнение през 

целия анализиран период. Необходимо е отново внимателно да се преценят възможностите 

на общината за разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство и 

да се определят реалистични стойности по планирания индикатор за отделните години до 

края на плановия период – 2020 г. 

2. Предсрочно са изпълнени 31 мерки от Общинския план за развитие, крайният срок на 

които е бил до 2017 г. и до края на 2020 г. Те представляват 18% от всички мерки в 

Общинския план за развитие. Изпълнението на голяма част от предсрочно изпълнените 

мерки е започнало още в началото на плановия период и е довършвано през 2014 г., 2015 г. и 

2016 г., основно със средства по проекти към Оперативните програми. Най-значимо е 

предсрочното изпълнение през 2014 г., когато по двата приоритета предсрочно са изпълнени 

27 мерки. Най-много от предсрочно изпълнените мерки - 22, са от Втори основен приоритет 

на Плана. Те представляват 37,3% от всички мерки по този приоритет. По Трети основен 

приоритет предсрочно изпълнените мерки са  9 и те представляват 15,3% от всички мерки по 

този приоритет. Може да се отчете, че именно по тези два приоритета досега е налице и най-

големият напредък в изпълнението на Общинския план за развитие на община Две могили.  

3. В рамките на предвидения срок – 2014, 2015 или 2016 г. са изпълнени 7 мерки, от 

които 4 по първи приоритет, 1 от трети и 2 от четвърти приоритет. Изпълнените в 

предвидените срокове мерки представляват 4% от всички мерки в Общинския план за 

развитие. Изпълнените по първи приоритет мерки в предвидения срок представляват 11,1% 

от всички мерки по приоритета, изпълнените по трети приоритет - 1,7% от всички мерки по 
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приоритета, а изпълнените мерки в предвидения срок по четвърти приоритет са 13,3% от 

всички мерки по този приоритет. 

4. От Приложение 1 и от Таблица 1 е видно, че една мярка е изпълнена частично в 

рамките на предвидения срок. Това е Мярка 1.2.3. Изграждане на възобновяеми източници на 

електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Могилино, със 

срок на изпълнение 2016 г. Мярката е по Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и 

разкриване на нови производства, на Първи основен приоритет. По тази мярка, в 

съответствие с индикаторите за резултат се отчита, че е изградена фотоволтаична инсталация 

само в с. Могилино през 2013 г. През следващите години до момента по тази мярка липсва 

изпълнение. Целесъобразно е срокът за реализация на мярката да бъде удължен до 2020 г. и 

да се преценят възможностите за изграждане на такива мощности и в района на гр. Две 

могили, с. Острица и с. Кацелово, с оглед увеличаване дела на електрическата енергия, 

добивана от възобновяеми източници в общината и в областта.  

5. Данните от първоначалните резултати показват, че 30 от мерките в Общинския план, 

които представляват 18% от общия им брой, се изпълняват текущо, съобразно предвидените 

индикатори.  Най-голямата част от мерките, които се изпълняват текущо, съобразно 

предвидените индикатори, са от Първи приоритет. Те са 14 на брой и представляват 38,9% от 

всички мерки от този приоритет. Останалите мерки, които се изпълняват текущо, в рамките 

на предвидените индикатори, са съответно: 1 мярка от Втори приоритет (или 1,7% от всички 

мерки в приоритета); 6 мерки от Трети приоритет (или 10,2% от всички мерки в приоритета);  

и 9 мерки от Четвърти приоритет, които обаче представляват 60% от всички мерки в 

приоритета. Това дава основание да се приеме, че по отношение на мерките, които се 

изпълняват текущо, в рамките на предвидените индикатори, най-добри постижения са 

постигнати по Четвърти основен приоритет на Общинския план за развитие; 

6. Анализът на резултатите от досегашното изпълнение на Общинския план показва, че 

има мерки, които се изпълняват текущо, но резултатите от тях са частични, под предвидените 

годишни индикатори. Това са 6 мерки от Първи приоритет, които представляват 16,7% от 

мерките в приоритета и съответно - 3% от всички мерки в Плана. Тези мерки са: Мярка 1.6.2. 

Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за 

преквалификация; Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на 

трайно безработни лица за намиране на работа; Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на заетите в 

икономиката на общината; Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на 
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животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата 

селскостопанска политика; Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на 

пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията и Мярка 1.4.6. 

Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България. 

Неудовлетворителните резултати от тези мерки налагат през оставащия планов период до 

2020 г. да се обърне по-голямо внимание на посочените мерки и да се осигури перманентен 

мониторинг на тяхното изпълнение, за да се преодолее изоставането към този момент. 

7. За 8 мерки от Общинския план липсва информация за стартирало изпълнение. Те 

представляват 5% от всички мерки от Плана и са съответно 4 мерки от Четвърти приоритет, 

2– от Трети приоритет и 2 – от Първи приоритет. Прави впечатление, че половината мерки, за 

които липсва информация за започнало изпълнение,  са от Четвърти приоритет и че те са 

значителен дял от мерките по приоритета – 26,7%. Това са: Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –

стандартите в работата на общинската администрация; Мярка 4.3.1. Създаване на нови 

публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма; Мярка 4.6.3. 

Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на съвместни проекти за 

икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология и др.; и Мярка  4.1.6. 

Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса. Срокът за 

изпълнение на тези мерки е текущ, но не би следвало тяхното изпълнение да се отлага до 

края на 2020 г. Всички тези мерки от Четвърти приоритет са свързани с необходимостта от 

по-широкото привличане и включване в процеса на изпълнение на Общинския план за 

развитие на НПО, гражданското общество и бизнеса, както и на партньори от други общини, 

за по-успешното изпълнение на целите и приоритетите на Плана и за създаване на по-голяма 

мотивираност и ангажираност на местните общности към решаване на проблемите на 

местното самоуправление и регионалното развитие.  

Мерките, за които липсва информация за стартирало изпълнение от Първи приоритет са 

Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. 

Тимирязев” – гр. Две могили на фермерите, относно европейските изисквания и стандарти в 

животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на пазарите на 

Общността и Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността. Тези 

мерки представляват 5,6% от всички мерки по Първи приоритет. Провеждането на обучения 

на фермерите относно европейските изисквания и стандарти безспорно е необходимо, като се 

има предвид необходимостта от разширяване на производството на животновъдна продукция 
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в общината и по-широкото отваряне както към местните, така и към международните пазари. 

Такива обучения  в крайна сметка водят до успешната реализация на цел 1.6. Стабилизиране 

на заетостта и подобряване на качеството на работната сила в общината  и кореспондират с 

цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, 

Подцел 1.3.5. Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата 

селскостопанска политика  на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността, по 

които постигнатите резултати засега са под очакваните. 

По отношение на Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността 

е добре да се прецени необходимостта от тази мярка към този момент за общината и ако 

мярката е актуална, да остане в Общинския план за развитие, като би могло тя  да се 

модифицира или да се обедини с друга мярка, която да се изпълнява съвместно с 

образователните институции от общината.  

8. От Приложение 1 и от Таблица 1 е видно, че в Плана има 3 мерки с краен срок 2017 

г., чието изпълнение се забавя и съществува опасност те да не могат да бъдат реализирани в 

посочения срок.  Това са 2 мерки от Втори приоритет и 1 мярка от Трети приоритет, които 

представляват  съответно 3,4%  и 1,7% от всички мерки в тези приоритети. Мерките, за които 

трябва да се ускори изпълнението, с оглед те да бъдат реализирани в рамките на 

запланирания срок – 2017 г., от Втори приоритет са: Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска пътна 

инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица и Мярка 2.1.25. Ремонт 

на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран 

Върбовка. Успешното реализиране на тези мерки в запланирания  срок обаче ще зависи 

доколко ще бъдат осигурени необходимите средства за  предвидения ремонт. За двете мерки 

през 2016 г. е изготвен технически проект и те са включени в проект, с който е 

кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.  

Мярката по Трети приоритет, за която има вероятност да не бъде изпълнена в срок е 

Мярка 3.1.11. (Доп. – Решение № 79 по Протокол № 6/29.01.2016 г. изм. с Решение № 297 по 

Протокол № 13/15.07.2016 г.) Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с. 

Баниска, Община Две могили. За осигуряване на необходимите средства за нейното 

изпълнение през 2016 г. е кандидатствано с едноименен проект, целящ внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в сградния фонд на образователната структура на общината, за 

финансиране от НДЕФ и СФ.  
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За трите посочени мерки е нужно да се направи анализ на възможностите за 

осигуряване на необходимите финансови средства през настоящата година и ако съществуват 

проблеми в това отношение, срокът за изпълнение на мерките да бъде удължен при 

евентуална актуализация на Общинския план за развитие. 

9. От оценката  на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за 

развитие е видно, че почти половината от мерките (77 на брой, представляващи 46% от 

всички мерки в Плана) са запланирани за изпълнение след 2017 г. Най-много са тези мерки в 

Трети приоритет – 40 на брой или 67,8% от всички мерки в приоритета, 34 са запланираните 

мерки за изпълнение след 2017 г. по Втори приоритет, или 57,6% от всички мерки в 

приоритета и 3 мерки по Първи приоритет, или  8,3% от всички мерки в този приоритет. Това 

придава изключителна напрегнатост на оставащия планов период по отношение на сроковете 

и на ресурсите (финансови, човешки, материални и информационни) за изпълнение на 

запланираните мерки. При това следва да се има предвид, че към тези запланирани за 

изпълнение след 2017 г. мерки трябва да се добавят и всички онези мерки, чийто срок е 

текущ, които подлежат на перманентен мониторинг и по които е предвиден ежегоден 

напредък. Това означава, че е необходима максимална концентрация на усилията и 

оптимален разчет на ограничените по принцип ресурси за постигане на амбизионните цели, 

залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. 

10. В Общинския план за развитие, по Първи приоритет, се отчита частично изпълнение 

по 2 мерки, още преди да е настъпило началото на запланирания срок. Тези мерки 

представляват 5,6% от мерките по Първи приоритет и 1% от всички мерки в Плана. Първата 

от тях е  Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова 

чука”, със срок на изпълнение 2017-2020 г. По тази мярка досега са извършени  ремонтни 

дейности и преоборудване на хижата и на търговския обект.  Втората мярка е Мярка 1.4.4. 

Изграждане на туристическа еко-пътека, със срок на изпълнение 2018 – 2020 г. При нея още 

през 2015 г. е започната дискусия относно евентуални маршрути на бъдеща екопътека, а през 

2016 г. екопътеката е в процес на разработка и довършване.  Фактът, че е налице изпълнение 

по тези мерки още преди началото на запланирания срок, е показателен за значимостта, която 

общинското ръководство придава на развитието на туризма като водещ отрасъл в местната 

икономика за правилното разпределяне и използване на ресурсите за постигане на тази цел.  



Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 
21 

Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран  въз основа на извършената 

оценка на степента на постижение на целите на Общинския план за развитие  за периода 

2014-2017 г.,  е следният:  

По-голямата част от заложените в  Плана за развитие на Община Две могили за 

периода 2014-2020 г. цели се изпълняват ритмично, в съответствие с планираните  мерки, 

което е показателно за стабилността на направените прогнози за развитието на Община Две 

могили през плановия период и за доброто качество на плановата дейност в общината. 

От направения анализ  е видно, че са положени немалко усилия през отчетния период 

за реализиране на мерките в Общинския план за развитие. Направени са значителни 

инвестиции в базова пътна инфраструктура, както и в образователната и социалната 

инфраструктура, вложени са значителни средства във ВиК.  

Може да се каже, че голям брой мерки – около 43% са или окончателно изпълнени, 

или по тях продължава да се работи. Като се има предвид оставащия период до 2020 г., може 

с висока степен на сигурност да се предположи, че изпълнението на преобладаващия брой 

мерки в Плана, които са със срок 2020 г. ще бъде доведено до успешен край. През оставащия 

период. трябва да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа, за 

разширяване на канализационната мрежа, за модернизация на пътната инфраструктура, в 

това число - уличната мрежа в населените места, като важен елемент в политиката на 

Общината за подобряване на качеството на живот и привлекателността на населените места. 

Причините за непредприетите действия за изпълнението на някои мерки имат 

различен характер, но в повечето случаи те се дължат на влиянието на външни, независещи 

от общинското ръководство фактори. Трябва да се отчете, че изпълнението на Плана за 

развитие на Община Две могили се осъществява в сложна икономическа среда, поради 

последиците от икономическата криза, които силно  засегнаха всички общини в България и 

особено – малките общини. Значителна част от причините за неизпълнение на мерките или за 

тяхното забавяне  се дължи именно на тази обективна причина. Други причини следва да се 

търсят в забавени преводи на авансови плащания по договори, в  продължителни 

административни процедури от страна на централната администрация  и др., за което 

общината не може да носи вина. 

От Годишните доклади за изпълнение  на Плана и от годишните доклади за изпълнение 

на програмата за управление на Община Две могили е видно, че общинската администрация 

е разработвала и подавала проектни предложения по ПРСР, „Красива България”, Публична 
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инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", ОПРЧР, ПУДООС, и 

т.н., към МРРБ, МТСП, МОН, МОСВ и др. По-подробна информация за реализираните 

проекти от общината може да се добие от раздел V. Оценка на ефективността и ефикасността 

на използваните ресурси на настоящата Междинна оценка. Може да бъде отчетена  висока 

успеваемост в печеленето на проекти, което идва да покаже съответствието на качеството на 

проектите с правилата и изискванията на съответните програми и управляващи органи. 

Оказва се, че причините за нефинансираните проекти най-често са свързани с изчерпване на 

ресурса по съответната отворена схема. 

В същото време не може да се подмине фактът, че голяма част от мерките в Плана по 

всички приоритети се предвижда да бъдат реализирани изключително със средства по 

европейските програми. Това придава изключително значение на проектната дейност в 

Общината, както досега, така и през оставащите години до края на плановия период. Тези 

средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани 

проекти, което налага да се обърне специално внимание на формирането на добри проектни 

екипи с необходимата подготовка, както и на помощта от страна на външни екперти-

консултанти, за да не се пропускат възможностите, които предоставят европейските фондове 

за развитието на българските общини. 

Междувременно трябва да се отчете, че през анализирания период са осъществени 

извънпланово редица важни мерки, съответстващи на основните приоритети в Плана за 

развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. Изпълнението на такива мерки може да се 

види ясно от  годишните доклади за изпълнението на Плана и от годишните отчети за 

изпълнение на  Програмата  за управление на Общината през анализирания период.   

По-същественото изпълнение извън планираните мерки в Плана, през 2014 г. е 

следното:  

1. Извършен е основен ремонт на общинска пътна мрежа по ЗДБ за 2014 г. на стойност 

184 000 лв; 

2. Изпълнен е проект по ПУДООС - „Спортна площадка на открито”  за 5 000 лв., в 

Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) – Две могили; 

3. Изготвен спортен календар на общината.  

Изпълнението извън планираните мерки в Плана през 2015 г. е следното:  

1. Направен е основен ремонт на път RSE 2080 от общинската пътна мрежа (с. Каран 

Върбовка), на стойност 194 000 лв. от общинския бюджет; 
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2. Рехабилитация на ул. „Дружба“ в гр. Две могили от ОК 276 до ОК 361, на стойност 

81 500 лв от общинския бюджет.  

Извънпланово, но в съответствие с целите на Четвърти основен приоритет, през 2016 г.  

е извършено следното: 

1. Преструктуриране на общинската администрация чрез приемане на нова структура и 

численост от Общински съвет през м. декември; 

2. Публикуване в отворен формат в електронна форма и ежемесечно актуализиране на 

публични регистри. 

 

V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ  

РЕСУРСИ  

Изпълнението на вече реализираните до момента и осъществявяните през настоящия 

етап  мерки от Общинския план за развитие е в рамките на запланирания финансов ресурс, 

което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси 

за изпълнение на целите на Плана през анализирания период 2014 – 2017 г.  Налице е висока 

концентрация на финансовите ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки, 

което е предпоставка за развитие на местната икономика, за намаляване на безработицата и 

подобряване стандарта на живот в Община Две могили.   

За постигане на необходимата ефективност и ефикасност на използваните ресурси при 

изпълнението на Общинския план за развитие, голямо значение имат усилията и 

инициативността на местната власт, която в кризисни условия през изминалия период 

търсеше различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на 

Общинския план за развитие и намираше решение на важни и неотложни проблеми за 

общината, както и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на 

община Две могили.   

В съответствие с чл. 91, ал. 8, т. 3 на Правилника за приложение на Закона за 

регионалното развитие, действията на общинската власт през отчетния период бяха насочени 

към осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за 

развитие, в това число – постигане на ефективност и ефикасност на използваните  ресурси, 

като се осигуряваше непрекъснат мониторинг върху целесъобразното и икономично 

изразходване на ограничените ресурси. Редовно се събираха и анализираха данните за 

направените разходи за изпълнение на мерките, анализираха се проблемите, свързани с 
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ефективността и ефикасността на използваните  ресурси, търсеха различни допълнителни 

източници на финансови средства. Търсеха се възможности за постигане на максимално 

съответствие на  Общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми 

на територията на общината, редовно се анализираха  резултатите от извършените годишни 

оценки на Плана и се набелязваха и реализираха мерки за своевременното постигане на 

набелязаните цели при спазване на принципа за ефективност и ефикасност на използваните 

ресурси. 

Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност на 

използваните ресурси при изпълнението на Общинския план за развитие са предприемани от 

Общинския съвет на  Община Две могили, от Кмета на общината, от специализираните 

дирекции в местната администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в 

Плана, от кметовете и кметските наместници в селата и от заинтересованите страни – 

представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор, 

образователните и културни институции в общината.  

Общинския съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, разглеждаше предложения и вземаше решения за повишаване 

ефективността и ефикасността на целия процес на изпълнение на Общинския план за 

развитие, осигуряваше необходимата информация за оценка, координация и разпределение 

на отговорностите между отделните административни структури, поддържаше непрекъсната 

комуникация с централните и местните институции, гарантираше необходимата прозрачност 

при изпълнение на целите и мерките, залегнали в Плана, осигуряваше публичност на 

постигнатите  резултати. 

Съобразно чл. 91. (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

Кметът на общината осигуряваше наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие и начина на изразходване на средствата за реализация на плановите мерки, както и 

координацията между общината и структурите, ангажирани с изпълнението, мониторинга и 

контрола по отделните мерки. Под негово ръководство е създадена вътрешна организационна 

структура, в която са разпределени задълженията на специализираните дирекции в общината, 

по отношение на цялостната реализация на Плана, в т.ч. и по отношение на  ефективното и 

ефикасно използване на средствата за неговото изпълнение. 

Много съществена e заслугата н специализираните дирекции в общинската 

администрация за осигуряването на финансови средства чрез разработване на проекти по 
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Оперативните програми на ЕС и към други донорски източници, както и за осигуряване на 

необходимата ефективност и ефикасност на използваните средства за реализация на 

Общинския план за развитие. Чрез тези проекти бяха осигурени по-голямата част от 

средствата за реализация на мерките в Плана за отчетния  период, на тях се разчита и за 

осигуряване на значителни финансови средства през оставащия период до края на 2020 г. 

Осигурените чрез успешни проекти средства позволиха не само ритмично да се изпълняват 

голяма част от запланираните мерки, но и да се постигне предсрочно изпълнение на някои от 

тях, главно - по втори и трети основен приоритет на Общинския план за развитие.  

Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Общинския план за 

развитие, които са се изпълнявали през 2014 г., през 2015 г. и през 2016 г., от които общината 

е получила и очаква най-съществено финансиране и през следващите години, са:  

1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. 

Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница”, на стойност 1 871 116 лв., по Програма за 

развитие на селските райони, мярка 322, бенефициент община Две могили, време за 

реализация – до 2017 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и 2015 г., 

приключен е през 2016 г. 

2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5 /Обретеник – 

Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец, с подмяна на 

второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-

Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с. Чилнов, община Две могили, на стойност 5 

245 208 лв., по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, бенефициент община 

Две могили, време за реализация – до 2017 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 

2014 г. и 2015 г., приключен е през 2015 г. 

3. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв., по ОПРЧР, 

бенефициент община Две могили, време за реализация – до 2015 г. Проектът е бил в процес 

на изпълнение през 2014 г. и 2015 г., приключен е през 2015 г. 

4. Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, на 

стойност 156 700,06 лв., по ОПРЧР, бенефициент община Две могили, време за реализация – 

до 2014 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и е приключен в началото на 

2015 г. 

5. Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

алгомерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” на стойност 40 000 000 лв., от МОСВ, бенефициент 
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община Две могили, време за реализация – до 2020 г.  През 2014 г. до сега е  на фаза работен 

проект; 

6. Проект „Вътрешен ремонт и подобряване   качеството на културните услуги в 

читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”, на стойност 240 000 лв., по ПРСР, 

мярка 321, бенефициент Читалищно настоятелство, време за реализация – до 2020 г. 

Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. Приключен е в началото на 2015 г.; 

7. Проект „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни 

храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - 

Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка”, на 

стойност 2 000 000 лв, по ПРСР мярка 322, бенефициент Църковно настоятелство, време за 

реализация – до 2020 г.  През 2014 г. проектът е бил на фаза „Работен проект“. През 2015 г. е 

приключен първият етап на проекта. По втория етап на проекта е изготвен „Работен проект“; 

8. Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово (Бяла, обл. Русе), на стойност 20 774 452 лв, от МОСВ, бенефициент Общините Бяла, 

Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака, време за реализация – до 2020 г. През 

2014 г. и 2015 г. проектът е бил в процес на изпълнение.  През 2016 г., 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 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 

9. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв, по ОПРЧР, 

бенефициент община Две могили, време за реализация - до 2015г. Проектът е приключен в 

края на 2015 г.; 

10. Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, като продължание на 

Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”. Стойност на 

проекта - 497 300,00 лв, по ОПРЧР, бенефициент община Две могили. Време за реализация - 

до м. Септември 2017, Подписан договор през м. декември 2015 г. Изпълнението започва 

през м. февруари 2016 г. Проектът е в процес на изпълнение; 
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11. Проект „Обществена трапезария“, на стойност 15 660,00 лв,  от Фонд „Социална 

закрила” към МТСП, бенефициент община Две могили, със срок до м. април 2016 г. 

Проектът е  приключен;  

12. Проект „Обществена трапезария“, на стойност 19860 лв., по ОП за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица, бенефициент община Две могили, със срок до м. април 2017 г. Проектът е в процес на 

изпълнение;  

13. Проект „Нови възможности за грижа“, на стойност 163 648,64 лв., по ОПРЧР, 

съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, бенефициент община Две могили, със 

срок до м. февруари 2016 г. Проектът е приключен; 

14. Проект „Обичам природата – и аз участвам“, на стойност 10 000 лв., по ПУДООС, 

бенефициент община Две могили, със срок до м. декември 2016 г. Проектът е приключен; 

15. Проект „Модернизация на кухненското оборудване на кухненския блок в Общинско 

предприятие Обществено хранене - гр. Две могили», на стойност 23 760,00 лв., по Фонд 

„Социална закрила” и СФ, бенефициент община Две могили, със срок до м. декември 2016 г. 

Проектът е приключен; 

16. Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 

1082, TGV 1137, RSE 2004, в Община Две могили”, на стойност 5 378 283,56 лв, по ПРСР 

2014-2020 г., подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е 

със статус „Чакащ одобрение“; 

17. Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили, област Русе”, на стойност 1 

954 000,00 лв, по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със 

срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“; 

18. Проект „Партньорство между училище и семейство – фактор за успешна 

образователна интеграция на децата от етнически произход“, на стойност 474 813,40 лв., по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, бенефициент община 

Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“; 

19. Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с. Баниска, 

Община Две могили“, на стойност 244 996,90 лв, от Национален доверителен Еко Фонд, 

бенефициент община Две могили, със срок до 2018 г. Проектът е със статус „Чакащ 

одобрение“; 
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20. Проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до 

качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили“, на 

стойност 1 299 116,97 лв., по Оперативна програма „Региони в растеж”, бенефициент община 

Две могили, със срок до 2018 г.  Проектът е със статус „Чакащ одобрение“; 

21. Проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на 

образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, 

Община Две могили, област Русе“, на стойност 982 255,61лв, по ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г.  Проектът е със статус 

„Чакащ одобрение“; 

22. Проект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили”, на стойност 703 047,23лв, от 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, 

бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ 

одобрение“; 

23. Проект „Ремонт и реконструкция на покрив на спортен комплекс СУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ – гр. Две могили“ на стойност 70 254,39 лв., от Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, бенефициент община Две могили, 

със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“; 

24. Проект „Increasing the capacity of municipalities to natural and manmade disasters in the 

border region Ruse - Giurgiu, by improving the system for risk management and predominantly use 

spontaneous volunteers (VOLUNTEER/DOBROVOLETZ)” („Повишаване на капацитета на 

общините за природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион Русе- 

Гюргево, чрез подобряване на системата за управление на риска и предимно да се използват 

спонтанните доброволци (благотворителност/доброволство)”). Общата стойност на проекта е 

1 494 713,77 евро, като за общината е 683 734,05 евро, от Програма INTERREG V-A 

Румъния– България, бенефициент трансгранични общини, със срок до 2020 г.  Проектът е със 

статус „Чакащ одобрение“; 

25. Проект „Обучения и заетост за младите хора” от ОПРЧР чрез ЕСФ и Инициативата 

за младежка заетост, бенефициент община Две могили, със срок до 2016 г.  – Проектът е 

приключен. 

Програми към Агенцията по заетостта, реализирани в  община Две могили през 2016:  

1. НП „Помощ за пенсиониране”;  

2. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания ”; 
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3. „Регионална програма за заетост”  

Проекти в готовност за кандидатстване: 

1. 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. 

2. Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”; 

3. Започната е преписка за подготовка на проекти „Благоустрояване на гробищни 

паркове в гр. Две могили” и „Обновяване и изграждане на паркови пространства”. 

В крайна сметка, ефективността и ефекасността при изпълнението на Общинския план 

за развитие се проявява косвено в крайните видими и измерими резултати, постигнати през 

периода на междинната оценка и въздействието на съответните мерки върху територията на 

общината  и нейното население.  

 

VІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Изводи: 

1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на община 

Две могили 2014-2020 г. досега се изпълнява успешно. Не са изпълнени в предвидения срок 

само 4 от запланираните мерки в Плана;  

2. По всички приоритети на Плана е налице  съществен напредък при изпълнение на 

мерките, като най-значимо изпълнение е постигнато по Втори основен приоритет - Развитие 

на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси 

в населените места на общината, и Трети основен приоритет - Развитие на социалната сфера, 

на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда;  

3. Налице е предсрочно изпълнение на 31 мерки, завършването на които е било 

предвидено до края на 2017 г. или до края на плановия период -  2020 г. Изпълнението на 

значителна част от тях е стартирало още през 2014 г и е продължило през 2015 и 2016 г. 

Предсрочното изпълнение на тези мерки може да се отчете като голям напредък за община 

Две могили, тъй като те касаят развитието на инфраструктурата като фактор за 

стабилизиране на икономическите и социалните процеси, развитието на социалната сфера, на 

човешките ресурси и подобряване на жизнената среда. Изпълнението на тези мерки е 

осъществено главно със средства от Европейските фондове, чрез спечелени и успешно 
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реализирани проекти по Оперативните програми. Голяма е заслугата в тази връзка на 

общинските служители, осъществяващи проектната дейност, които демонстрират висока 

проектна активност и добър административен капацитет. Доказателство за целесъобразното, 

ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е 

одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на отделните 

Оперативни програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на 

изразходване на финансовите ресурси; 

4. Засега няма забавяне в графика на изпълнението на повечето мерки с по-далечен срок 

на приключване – след 2017 г. и до 2020 г. Преобладаващата част  от тези мерки се 

изпълняват ритмично, съобразно разписания в Плана годишен график, в рамките на 

планираните индикатори; 

5. Изразходените досега финансови ресурси за изпълнение на мерките в Общинския 

план за развитие  са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Изпълнението на 

осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен 

индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при 

реализацията на Общинския план за развитие. Публичните средства са били насочени към 

решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината;  

6. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е до края на плановия период, но 

които подлежат на ежегодно монитиране, не е налична информация за текущото им 

състояние, което не позволява да се направи напълно обективна оценка за тяхното 

изпълнение до момента, и достатъчно вярна прогноза за успешната им реализация през 

следващите години. Стартирането на някои от тези мерки трябва по план да започне след 

2017 г. и по тази причина те засега остават извън фокуса на междинната оценка. Освен това, 

не се изключват и промени в Общинския план за развитие свързани с тези мерки, след 

междинната оценка на Плана – преформулиране, преструктуриране, финансово осигуряване, 

отпадане на мерки, и т.н. Трябва да се отчете и обстоятелството, че някои от тези мерки 

касаят частния бизнес в общината, откъдето получаването на информация за дългосрочните 

намерения на предприемачите е по-трудно осъществимо, а също защото мнозина от тях към 

момента още нямат изяснена визия за конкретните насоки и измерения на своя бизнес в по-

дългосрочен план; 

7. Постигнатото досега по някои стратегически за бъдещото развитие на общината 

цели, с краен срок на реализация след 2017 г. и до 2020 г., като цел 1.1. Създаване на 
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оптимална среда за развитие на бизнеса в общината, цел 1.2. Разширяване на съществуващи и 

разкриване на нови производства, цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ 

отрасъл в общинската икономика и цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване 

качеството на работната сила, е твърде незадоволително и доста далеч от планираните 

междинни през 2017 г. и крайни целеви резултати през 2020 г., което налага през оставащите 

години от плановия период на тези цели да се отреди приоритетно значение; 

8. Ако на резултатите от анализа се погледне само откъм количествената страна и само 

за периода на междинната оценка, ситуацията с досегашното изпълнение на Плана изглежда 

оптимистична. Действително, малко на брой са мерките, които не са изпълнени в планирания 

срок или към момента се отчита забавяне на тяхното изпълнение. При това,  по редица мерки 

се отчита предсрочно изпълнение или преизпълнение, измерено чрез специфичните 

индикатори за отчитане на изпълнението при тези приоритети.  

В същото време обаче трябва да се отчете, че мерките в Плана, при които досегашното 

изпълнение е неудовлетворително или по тях не е започвало изпълнение, доколкото са 

текущи, или крайният им срок е до края на 2017 г. или до 2020 година, са с голяма важност за 

стратегическото развитие на общината. По тези мерки общинското ръководство трябва още 

отсега да предприеме действия за гарантиране и ускоряване на тяхната реализация.  Такива 

са например редица мерки по цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в 

общината; по цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства; по 

цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика; 

по цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му 

като приоритетен отрасъл; по цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството 

на работната сила; по цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната 

инфраструктура на общината; по цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО и по цел 4.3. Развитие 

на публично-частните партньорства; 

9. Неизпълнението или забавянето на изпълнението на част от мерките през отчетния 

период се дължи изключително на липсата на финансови ресурси, на недостатъчно доброто 

наблюдение и координиране на изпълнението и респективно–на несистематичната 

актуализация на мерките в Общинския план за развитие, главно през предходните години. 

 

Препоръки: 
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1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на 

2020 г. от упълномощените за целта общински звена  и да се внасят налагащите се изменения  

в тях, без да се променят основните приоритети в Плана. Тези процеси предполагат също 

както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч – изпълнени извънпланово, без обаче 

да се променят основните приоритети, залегнали в Плана.   

Предлаганите корекции трябва да бъдат добре аргументирани и задължително 

одобрявани със съответни решения от Общинския съвет. При необходимост, след 

задължителната Междинна оценка на  Общинския план за развитие през 2017 г., да се  

извърши актуализация на Общинския план за развитие, доколкото той е отворен документ, 

който трябва да се променя в съответствие с изменящите се условия на средата. Това ще 

спомогне за постигане на по-голяма обективност и балансираност на Общинския план за 

развитие  и по-добро обвързване на планираните мерки с ресурсите за тяхното изпълнение 

през оставащия период до края на 2020 г. 

„Вписването“ в Плана за развитие и на такива мерки, които са изпълнени 

извънпланово, в рамките на Мандатната програма за управление на общината, ще придаде не 

само по-голяма яснота на общинската политика и ще прецизира отговорностите при нейното 

изпълнение, но и е обстоятелство, което винаги дава предимства при кандидатстването с 

проекти по Оперативни програми и от други източници. На такива проекти, обективно 

произтичащи от целите, приоритетите и мерките в местните планове за развитие и 

фигуриращи в тях, винаги се гледа с по-голямо доверие, отколкото на отделни местни 

инициативи,  макар и важни за местните общности. 

2. Предвид важността на малкия и среден бизнес за икономическото и социално 

развитие на общината, е препоръчително срокът за изпълнение на Мярка 1.2.2. Разработване 

на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в 

общината, да бъде удължен до края на 2017 година. Подобна е и препоръката за Мярка 1.1.2 – 

Привличане на инвестиции  за адаптиране на съществуващите производства към 

Европейските стандарти и изисквания, със срок на изпълнение 2015 г. Необходимо е срокът 

за реализация на тази мярка да бъде перманентен за целия период на Общинския план за 

развитие до 2020 г.  

3. Мерките с краен срок на изпълнение до 2020 г. да станат обект на непрекъснат 

мониторинг и контрол от страна на общинското ръководство, тъй като те са най-много на 

брой, изискват голям финансов ресурс и са със стратегическо значение за реализацията на 



Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 
33 

Плана и целите по основните му приоритети. Това е особено важно в условията на 

ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и информационни, когато се налага 

тяхното оптимално балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-

необходими в съответния момент. Това придава изключителна напрегнатост на оставащия 

планов период по отношение на сроковете и на ресурсите (финансови, човешки, материални 

и информационни) за изпълнение на запланираните мерки за постигане на амбиционните 

цели, залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. 

4. Да се обърне по-голямо внимание на мерките, изпълнявани текущо, през целия 

планов период, при които е налице неравномерно изпълнение през отделните години, и 

особено на тези, по които досега въобще не е започвало изпълнение. Да се следи дали 

изпълнението на тези мерки се е приближило или се е отдалечило от междинните стойности 

(2017 г.) на съответните индикатори, за да не се допусне неритмично натоварване на 

материалните, човешките, финансовите и информационни ресурси за изпълнение на 

Общинския план за развитие, както и  забавяне, неизпълнение или некачествено изпълнение 

на тези мерки до 2020 г. 

5. Тъй като в количествено отношение е налице много голямо струпване на мерки за 

изпълнение в Плана за периода след 2017 г. - до 2020 г. и при това - реализацията на тези 

мерки е свързана и с много големи разходи, е необходимо: 

а) Да не се допуска никакво изоставане в графиците за мерките, чийто краен срок за 

изпълнение е 2017 г.; 

б) Да се осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението на онези мерки, чийто 

срок за изпълнение е перманентен през целия планов период и сравняване на резултатите от 

текущото измерване на  постигнатото с индикаторите за изпълнение през съответния срок за 

наблюдение. 

6. Да се оптимизират функциите и отговорностите на структурата за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира нейната дейност, с оглед 

осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на предвидените срокове и 

ресурси. Да се повишават качеството и надеждността на  информационната система, която да 

осигурява пълни, точни, навременни и актуални данни за изпълнението на Общинския план 

за развитие. 

7. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за реконструкция и 

модернизация на пътната, образователната и социалната  инфраструктура, в това число - 
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уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на 

канализационната мрежа, решаване на проблема с ТБО, обновяване и саниране на 

обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др. 

8. Специално внимание да се отдели на изпълнението на мерките по Първи основен 

приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване 

стандарта на живот на хората, и да не се допуска изоставане, тъй като този приоритет е 

ключов за Плана и основен критерий за ефективността на плановата дейност. Предвид 

значимостта на неизпълнените досега мерки по този приоритет от 2014, 2015 и 2016 г., и на 

тези, които трябва да се изпълняват текущо, но по тях не е започнало изпълнение или пък 

изпълнението е неудовлетворително, да се направи обективен анализ на ресурсната 

осигуреност на мерките, да се коригират стойностите по съответните индикатори и сроковете 

за тяхното изпълнение, като е желателно тези мерки, с нужните изменения и допълнения да 

останат в Плана до края на плановия период. В работата по реализация на Общинския план за 

развитие през следващите години да се акцентува на целите със стратегическо значение - 

Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса, Разширяване на съществуващи и 

разкриване на нови производства, Развитие на публично-частните партньорства, 

Реинженеринг на селското стопанство, Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството 

на работната сила. 

9. Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на 

проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината. В оставащия 

период до 2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез 

проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от мерките в Плана са 

реализирани или ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по 

европейските програми. Тези средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно 

разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне още по-голямо 

внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в Община Две 

могили. 

10. При реализацията на Общинския план за развитие по-активно да се търси 

съдействието на бизнеса, НПО и гражданското общество, като партньори при изпълнението 

на мерките, за които в значителна степен могат да допринесат и техните проекти и дейности. 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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На базата на извършения дотук анализ, може за се даде много добра междинна 

оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.  

Общинският план за развитие съответства на нормативните изисквания. Налице е 

пълно съответствие на Плана с: 

1) националното законодателство и  подзаконовата нормативна уредба в областта на 

регионалното развитие; 

2) изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната 

политика; 

3) целите и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо 

планиране на национално, регионално и областно равнище. 

Независимо от това, Общинският план за развитие се нуждае от перманентно 

актуализиране, което ще повиши качеството му на стратегически планов документ за 

устойчиво интегрирано местно развитие, съответстващ на критериите и стандартите за 

планиране и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз.  

Доброто познаване на тенденциите, които се развиват в области, рамкиращи 

дейностите на Общината, е позволило досега чрез Плана да бъдат използвани 

благоприятните, и да се търси противодействие на негативните фактори за развитие на 

Общината. От направената междинна оценка е видно, че са положени немалко усилия за 

реализиране на дейностите в Общинския план за развитие, преди всичко от страна на 

ръководството на общината и общинската администрация.  

Голямото предизвикателство пред общинското ръководство през оставащия планов  

период е реализацията на потенциала за развитие на Община Две могили, успоредно с 

решаването на натрупаните проблеми. По-нотатъшното развитие на човешките ресурси е от 

изключителна важност за изпълнението на Плана и за повишаване на качеството във всички 

сфери от социално-икономическия живот в общината. Това налага да бъдат успешно 

реализирани мерките, които ще доведат до укрепването на човешкия потенциал, до създаване 

на повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване заетостта на населението.  

Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за развитие е 

и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни икономически 

дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. Това изисква създаване 

на оптимални условия за развитие на малките и средни предпрятия в общината, по-добър 

маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на публично-частните 
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партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и 

чужди инвестиции за развитие на Общината, интензифициране на проектната активност за 

използване на възможностите за европейско финансиране на общински проекти.  

В заключение, независимо от неблагоприятните демографски и социално-

икономически условия в общината, в контекста на общата социално-икономическа ситуация 

в страната, на базата на постигнатото дотук с голяма увереност може да се твърди, че Планът 

за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. ще бъде успешно реализиран. 
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Таблица 1 

Осъществени дейности за периода 2014-2017 г. по приоритети, дейности, цели и мерки при изпълнение на Плана за развитие на 

община Две могили, 2014-2020 г. 
 

Приоритети 

Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и 
подобряване стандарта на живот на хората 

Приоритет 2. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на 
икономическите и социалните процеси в населените места на общината; 

Приоритет 3. Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на 
жизнената среда; 

Приоритет 4. Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили  

Цели и мерки 
Индика

тори 

Време 

за 

реализ

ац. на 

мерки

те 

Изпълнение 

2014 2015 2016 2017 
Забележ

ка 

Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване 

стандарта на живот на хората   

Цел 1.1.: Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината 

Мярка 1.1.1. Инвентаризация на 
общинската собственост, иден-
тифициране на подходящи сгради и 
терени за предоставяне за стопанска 
дейност и създаване на база данни за 
тях с възможности за продаване, 
отстъпване на право на строеж, 
даване под наем или концесия, както 
и предоставяне за безвъзмездно 
ползване 

Брой 
общински 

имоти, 
предоставе

ни за 
стопанска 
дейност 

2016 г. 

Годишна програ-
ма за управле-
ние и разпореж-
дане с общинска 
собственост, в 
изпълнение на 
Стратегията за 
управление на 
общинската соб-
ственост за пери-
ода 2012-2015г. 
От нея става яс-

Разработена е Го-
дишната програ-
ма за управление и 
разпореждане с 
общинска собстве-
ност, от която 
става ясно колко 
са имотите, отда-
дени под наем, 
продажбите  и 
имотите, които 
могат да се пред-

През 2016 г. е приета 
общинска Стратегия за 
управление на общин-
ската собственост за 
периода 2016-2019 г. и 
Годишна програма за 
управление и разпо-
реждане с общинска 
собственост. 
От програмата става ясно 
колко са имотите отд-
дени под наем, продаж-

 
Мярката е 
изпълнена 



Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 
38 

но колко са имо-
тите отдадени 
под наем, про-
дажбите и имо-
тите, които мо-
гат да се пред-
ложат при про-
явен инвести-
торски интерес. 

ложат при проя-
вен инвеститорски 
интерес. 

бите, както и имотите, 
които могат да се пред-
ложат при проявен 
инвеститорски интерес 

Мярка 1.1.2. Привличане на 
инвестиции за адаптиране на съ-
ществуващите производства към 
Европейските стандарти и 
изисквания 

Лева 2015 г.     

Мярката не 
е изпълне-

на 

Мярка 1.1.3. Изготвяне и 
разпространение на информационни 
материали, ориентирани към 
потенциални инвеститори и 
поддържане на актуален Интернет-
сайт, промотиращи общината и  
възможностите за инвестиции 

Брой 
информа-
ционни  

материали 

2015 г.  

В сайта на общи-
ната се съдържа 
актуална инф., 
промотираща 
общината и 

възможностите за 
инвестиции 

  
Мярката е 
изпълнена 

Мярка 1.1.4. Разработване на 
общинска програма за насърчаване 
развитието на малките и средните 
предприятия в общината 

Брой 2014  г.     

Мярката не 
е изпълне-

на 

Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и  разкриване на нови производства 

Мярка 1.2.1. Изграждане на 
индустриална зона в гр. Две могили 

Изградена 
индустр. 
зона (бр.) 

2019 г.  

Правят се проуч-
вания за инвестит. 
интерес и се водят 
дискусии относно 
идейната концеп-
ция за изгражда-

нето на индустри-
алната зона. 

Правят се проучвания за 
инвеститорски интерес и 
се водят дискусии относ-
но идейната концепция 

за изграждането на 
индустриалната зона. 

 

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017г. 

Мярка 1.2.2. Производство на 
биогаз на територията на общината 

Брой про-
изводители 
на биогаз 

2016 г.   

Водени са преговори с 
потенциални  

производители 
 

Мярката не 
е изпълне-

на 
Мярка 1.2.3. Изграждане на Брой. 2016 г. Изградена    Мярката е 
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възобновяеми източници на 
електрическа енергия в района на 
гр. Две могили, с. Острица, с. 
Кацелово и с. Могилино 

фирми, 
изградили 

ВЕИ 

фотоволтаична 
инсталация в с. 
Могилино през 

2013 г. 

частично 
изпълнена 

Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика 

Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство 

Мярка 1.3.1.1. Предоставяне на 
пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд за насърчаване 
създаването на специализирани фер-
ми за говедовъдство, биволовъдство и 
овцевъдство 

Дка 2017 г. 

Извършва се 
ежегодно, като 
всяка година се 
отдават общо 
16 500 дка, от 

които  1 750 дка 
са отдадени за  
индивидуално 
ползване на 4 

ферми . 

Извършва се 
ежегодно, 6 100 

дка са отдадени за 
индивидуално 
ползване на 12 
ползуватели . 

Извършва се ежегодно,  
6 100 дка са отдадени за 
индивидуално ползване 

на 12 ползватели . 

 
Мярката е 
изпълнена 

Мярка 1.3.1.2. Разширяване на 
площите за оранжерийно и полско 
зеленчукопроизводство 

Дка 
Текущо, 
през пл. 
период 

    

Мярката не 
е изпълне-

на 

Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите 
на трайните насаждения 

Дка 
Текущо, 
през пл. 
период 

През 2014г. за 
създаването на 
нови площи с 
трайни насаж-
дения са  отда-
дени 178 дка. 

През 2015г. за  
създаването на 
нови площи с 
трайни насаж-
дения са  отда-

дени   499,5 дка. 

През 2016 г. са сключени 
6 договора, като 

отдадените    площи за 
създаване на трайни 

насаждения са 697,114 
дка. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.3.1.4. Възстановяване на 
поливното земеделие от речни и 
подпочвени източници 

Дка 
Текущо, 
през пл. 
период 

Пполивно земе-
делие се извър-
шва единствено 

за зеленчуко-
продство на пло-

щите разполо-
жени до реките 
Баниски Лом и 

Черни Лом. 

Пполивно земеде-
лие се извършва 
единствено за зе-
ленчукопродство 

на площите разпо-
ложени до реките 

Баниски Лом и 
Черни Лом. 

Поливно земеделие се 
извършва единствено за 
зеленчукопроизводство 

на площите разположени 
до реките Баниски Лом и 
Черни Лом. През 2016 г. 
в землището на с. Банис-
ка, около 15 дка от обра-
ботваемите земеделски 
земи, предимно изпол-
звани за отглеждане на 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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зърнени култури са за-
садени с малини и ягоди, 
които се отглеждат при 

поливни условия. 

Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени 
за постоянни и временни пчелини на 
пчеларите 

Брой 
Текущо, 
през пл. 
период 

През 2014г. Об-
щината е учре-
дила право на 

ползване на над 
10  пчелари. С 
цел улесняване 

на наемане на те-
рени от общин-
ския поземлен 

фонд за създава-
не на постоянни 
и временни пче-
лини е промене-
на нормативната 
уредба на Общи-
на Две могили. 

През 2015 г. 
общината е 

учредила право на 
ползване на 2 

пчелина в горски 
територии. 

През 2016 г е учредено 
право на ползване в 
един пчелин, а през 
2015 г. общината е 
учредила право на 

ползване на 2 пчелина в 
горски територии 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на 
отглежданите животни по видове, на 
глава от населението в общината 

% 

Текущо, 
през пл. 
период 

На територията 
на общината има 
24 ферми, от ко-
ито 7 в гр. Две 
могили и 17 по 

селата. 
Регистрираните 

по Закона за 
ветеринарно- 
медицинската 

дейност живот-
новъдни ферми 

за едър рогат 
добитък са 12, с 
капацитет 1500 

животни. 

На територията на 
общината има 24 
ферми, от които 7 
в гр. Две могили и 

17 по селата. 
Регистрираните по 
Закона за ветери-
нарно- медицин-

ската дейност 
животновъдни 
ферми за едър 

рогат добитък са 
12, с капацитет 
1500  животни. 

На територията на общи-
ната има 24 ферми, от 

които 7 в гр. Две могили 
и 17 по селата, които по-
лагат усилия за привеж-
дане на условията за от-
глеждане на животни в 
съответствие с изисква-
нията на ЕС и Общата 
селскостопанска поли-

тика. Регистрираните по 
Закона за ветеринарно-
медицинската дейност 

животновъдни ферми за 
едър рогат добитък са 12 
броя, с капацитет 1500 

броя животни. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.3.1.7. Увеличаване на 
площите на зърнените култури с по-

Дка 
Текущо, 
през пл. 

Голяма част от 
кооперациите и 

По- голяма част от 
кооперациите и 

По- голямата част от 
кооперациите и земе-  

Мярката се 
изпълнява 
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високи от средните за областта 
добиви, в резултат на прилагане на 
модерни земеделски практики  

период земеделските 
производители  

вече разполагат с 
нова модерна 

селскостопанска 
техника (ефек-

тивни зърноком-
байни от най-ви-
сок клас и висо-
копроизводител-

ни трактори с 
прикачен инвен-

тар), което се 
дължи на защи-
тени инвестици-
онни пр-екти за 

техника по Евро-
пейски програми 
и преките субси-
дии на единица 

площ. 

земеделските 
производители  

разполагат с нова 
модерна 

селскостопанска 
техника (ефек-

тивни зърноком-
байни от най-ви-
сок клас и висо-
копроизводител-

ни трактори с 
прикачен инвен-

тар), което се 
дължи на защи-
тени инвести-

ционни проекти за 
техника по 

Европейски про-
грами и преките 

субсидии на 
единица площ. 

делските производители  
разполагат с нова мо-

дерна селскостопанска 
техника (ефективни 

зърнокомбайни от най-
висок клас и високопро-
изводителни трактори с 

прикачен инвентар), 
което се дължи на защи-

тени инвестиционни 
проекти за техника по 

Европейски програми и 
преките субсидии на 

единица площ. 

текущо в 
рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Подцел 1.3.2.Развитие на биологично земеделие   

Мярка 1.3.2.1. Провеждане на 
обучения за стимулиране на 
биологичното земеделие 

Бр. 
Текущо, 
през пл. 
период 

По инициатива 
на Община Две 

могили през 
2014 г., в земе-

делския център е 
проведен 

обучителен курс 
на жители от 

общината, 
относно биоло-
гичното земе-

делие. 

 

По инициатива на ОД 
„Земеделие” Русе, еже-
годно през м. февруари 
в сградата на земедел-

ския център на община-
та се организира среща 

на земеделските сто-
пани, в която една от 
темите е „Биологич-

ното земеделие”. 
Домакин на срещите е 
Община Две могили. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.3.2.2. Разширяване на 
площите, предназначени за развитие 
на биологично земеделие 

Дка 
Текущо, 
през пл. 
период 

 

Общината пре-
доставя площи за 
мери и пасища, 

които дават 

Общината предоставя 
на животновъди площи 
за мери и пасища, кои-
то дават възможност на 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
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възможност на 
наемателите да 
кандидатстват с 

проекти по Мярка 
11 – Биоло-гично 

земеделие, на 
Програмата за 

развитие на сел-
ските райони 

наемателите да канди-
датстват по Програма 

за развитие на селските 
райони, за подпомагане 
на дейностите по под-
мерки „ Плащания за 

преминаване към био-
логично земеделие” и 
„Плащания за поддър-
жане на биологично 

земеделие” 

предвиде-
ните ин-
дикатори 

Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в общината 

Мярка 1.3.3.1. Възстановяване на 
съществуващите и разкриване на нови 
площадки за риборазвъждане 

Бр. 
Текущо, 
през пл. 
период 

„Рибовъдство 
Острица” ООД, 

притежащи 
сертификат за 

инвестиция клас 
„В” - № 

1/07.07.2014г.,  
работят по из-
пълнение на 

проект „Разра-
ботване и внед-

ряване /екс-
плоатация на 
интегрирана 

суперинтензив-
на производ-

ствена система, 
захранвана от 

зелена енергия, 
за отглеждане на 

зарибителен 
материал от 

деликатесни и 
аквариумни риби 

(при оп-
ределени био-
технологични 

„Рибовъдство Ос-
трица” ООД,  през 
2015 г. е работило  
по изпълнение на 
проект „Разработ-
ване и внедряване 
/експлоатация на 
интегрирана су-
перинтензивна 
производствена 
система, захран-
вана от зелена 
енергия, за от-
глеждане на за-
рибителен мате-
риал от делика-
тесни и аквари-
умни риби (при 
определени био-

технологични 
параметри за ор-
ганично произ-

водство), в усло-
вията на разра-
ботени биотех-

нологични пара-
метри за пови-

„Рибовъдство Острица” 
ООД, притежаващо 

сертификат за инвести-
ция клас „В” - № 

1/07..2014г.,. е работи-
ло  по изпълнение на 

проект „Разработване и 
внедряване /експло-

атация на интегрирана 
суперинтензивна про-
изводствена система, 
захранвана от зелена 

енергия, за отглеждане 
на зарибителен мате-
риал от деликатесни и 
аквариумни риби (при 
определени биотехно-
логични параметри за 
органично производ-
ство), в условията на 

разработени биотехно-
логични параметри за 
повишаване имунния 

статус на рибите”. 
С решение № 46 на 

ОбС – Две могили от 
18.12.2015 г. е отдадено 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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параметри за 
органично про-

изводство), в 
условията на 
разработени 
биотехноло-

гични парамет-
ри за повиша-
ване имунния 

статус на риби-
те”. 

шаване имунния 
статус на риби-

те”. 
С решение № 46 
на ОбС – Две мо-

гили от 18.12.2015 
г. се отдава под 
наем с начин на 
трайно ползване 

имот „Рибарник“ в 
землишето на с. 

Помен. 

под наем с начин на 
трайно ползване имот 
„Рибарник“ в земли-

шето на с. Помен. 

Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на 
заетите в рибовъдството 

% 
Текущо, 
през пл. 
период 

В рибарниците 
(2бр.) в с. Каце-
лово са заети об-
що 4 души, след 
окончателното 
реализиране на 

проекта за 
рибарника в с. 

Острица ще 
бъдат разкрити 
общо 12 нови 

работни места. 

В рибарниците (2 
бр.) в с. Каце-лово 
са заети об-що 4 

души, след 
окончателното 
реализиране на 
проекта за ри-

барника в с. Ос-
трица ще бъдат 

разкрити общо 12 
нови работни 

места. 

В рибарниците (2 бр.) в 
с. Кацелово са заети об-
що 4 души, след окон-
чателното реализиране 

на проекта за рибар-
ника в с. Острица ще 
бъдат разкрити общо 

12 нови работни места. 
През 2016 г. в отдаде-

ния под наем рибарник 
в с. Помен е разкрито 1 

работно място. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура, осигурявяща реализацията на селскостопанска продукция 

Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на 
перманентна информация на 
пчеларите за развитие на 
пчеларството и за реализация на 
продукцията 

Средно-
месечен 
бр. инф. 
материа-

ли 

Текущо, 
през пл. 
период 

 

През 2015 г. е про-
ведена работна 

среща по пробле-
мите на пчелар-
ството в община 
Иваново, по ини-
циатива на Об-

ластния управител 
на Русенска об-
ласт, на която са 
взели участие и 

пчелари от общи-
на Две могили 

  

Мярката се  
изпълнава 
частично 
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Мярка 1.3.4.2. Изграждане на 
общински пазар за реализация на 
земеделска продукция 

 
2018- 

2020 г.     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017г. 

Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно 
с Русенски университет „Ангел 
Кънчев” на консултантски център за 
модерно земеделие и животновъдство 

 
2018- 

2020 г.     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017г. 

Подцел 1.3.5.Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и 
условията за реализация на пазарите на Общността 
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на 
обучения, съвместно с Професи-
онална гимназия „К. А. Тимирязев” – 
гр. Две могили, на фермерите относно 
европейските изисквания и стандарти 
в животновъдството и условията за 
реализация на животновъдната 
продукция на пазарите на Общността 

Брой 
обучения 

Текущо, 
през пл. 
период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Мярка 1.3.5.2. Привеждане на 
условията за отглеждане на животни в 
кравефермите на общината в 
съответствие с изискванията на ЕС и 
Общата селскостопанска политика 
(въвеждане и сертифициране по 
НАССР) 

Брой 
въведени 

ISO-
стандарти 

Текущо, 
през пл. 
период 

  

Приета наредба за из-
менение и допълнение 
на Наредба № 3 на ОбС 

Две могили, касаеща 
броя на отглежданите 
животни в жилищни 
територии. Води се 

кореспонденция с МЗХ 
за преотстъпване в 

полза на общината на 
бившите стопански 

дворове. 

 

Мярката се  
изпълнава 
частично 

Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен 
отрасъл 

Мярка 1.4.1. Разработване на 
дългосрочна общинска стратегия за 
развитието на туризма 

Разрабо-
тена дъл 
госрочна 
стратегия 

(бр.) 

2014 – 
2017 г.  

През м. май 2015  
е приета Програ-
ма за развитие на 
туризма в Общи-

на Две могили 

През м. септември 2016 
г. е приета Програма за 
развитие на туризма в 
Община Две могили 

2016-2018 година 

 
Мярката е 
изпълнена 

Мярка 1.4.2. Изготвяне на рекламни Средногод Текущо,  През 2015 г. са През 2016г. са подно-  Мярката се 
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материали, презентиращи обектите на 
туризъм в общината 

бр. рекла-
мни мате-

риали 

през пл. 
период 

подновени 2 бр 
указателни табе-
ли в гр. Две мо-

гили към пещера 
„Орлова чука” 

вени 2 бр указателни 
табели в гр. Две могили 

към пещера „Орлова 
чука”. Изработени рек-
ламни магнити, ключо-

държатели и чаши, 
презентиращи пещера 
„Орлова чука”, къща-
музей „Филип Тотю”, 
манастир „Св. Мари-

на”. 

изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.4.3. Подобряване на 
туристическата инфраструктура при 
пещера „Орлова чука”  (кът за отдих) 

Бр. нови 
обекти на 

турист. 
инфра- 

структура 

2017- 
2020 г.   

Извършени са ремонт-
ни дейности и преобо-

рудване на хижа 
„Орлова чука“ и на 
търговския обект. 

 

 

Отчита се 
частично 

изпълнение 
преди на-
чалото на 
заплани-

рания срок 

Мярка 1.4.4. Изграждане на 
туристическа еко-пътека  

Изградена 
пътека 
(бр.) 

2018- 
2020 г.  

Започната дис-
кусия относно 

евентуални мар-
шрути на бъдеща 

екопътека 

В процес на разработка 
и довършване  

Отчита се 
частично 

изпълнение 
преди на-
чалото на 
заплани-

рания срок 
. 

Мярка 1.4.5. Разширяване легловата 
база на туризма в общината 

%-но уве-
личение 

Текущо, 
през пл. 
период 

Хижа Орлова 
чука с. Пепели-
на – 28 места; 
-Къща за гости 
"Черни Лом"  с. 

Острица - 15 
места; 

-Арт вила "Къ-
ща за гости 

"Орлова чука" с. 
Пепелина- 10 

места; 
-Къща за гости 

През 2015г. е ре-
гистриран нов ту-
ристически обект 
– Къща за гости 

„Каза Дивина” в с. 
Батишница, пред-
лагаща 15 легла в 
5 стаи за гости. 

През 2016г. няма 
регистрирани нови 

места за настаняване. 
 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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"Еделвайс" гр. 
Две могили - 15 

места. 

Мярка 1.4.6. Разработване на 
съвместни проекти по въпросите на 
туризма с други общини в България 

Брой 
Текущо, 
през пл. 
период 

 

През 2015 г. са 
водени разговори 
с Обл. админис-
трация – Русе, за 
бъдещи  съвмест-

ни проекти по 
въпросите на ту-
ризма с други об-
щини в областта. 

През 2016 г. са водени 
разговори с АДО 

„Дунав” за включване 
на общината в  бъдещи 
съвместни проекти по 
въпросите на туризма, 

касаещи всички 
общини около Дунав 

 

Мярката се  
изпълнава 
частично 

Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми 
на туризъм в общината 

Брой 
Текущо, 
през пл. 
период 

 

Участие на об-
щината в разра-

ботване на про-ект 
„Съвместно 

развитие на ве-
лосипедните 
маршрути в 

Русенска област” 

Съдействие и домакин-
ство на първия кръг от 
шосейни колоездачни 
серии „Inch sport” – 

2016 г. състезание Мо-
гилите. През септември 
2016 г. е проведен пър-

вият ден от триднев-
ните международни и 
републикански състе-
зания по спортно ори-

ентиране. Туристи-
ческите обекти в общи-

ната са обхванати в 
общ веломаршрут на 
Русенска област, под-
готвен съвместно със 

Сдружение „Вело-
Русе”, ПП „Русенски 
лом” и общините в 

областта. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите 

Мярка 1.5.1. Сздаване на нови обекти за 
търговия, отдих и развлечения на 
жителите на общината и нейните  гости

% 
Текущо, 
през пл. 
период 

В с. Помен са 
създадени 2 

обекта за отдих и 
развлечение чрез 

изпълнение на 

1. Къща за гости 
„Каза Дивина” с. 

Батишница” 
2. Ресторант 
„Сънрайз” и 

През 2016 г. е 
извършен основен 

ремонт на туристическа 
хижа „Орлова чука” и 
са прекатегоризирани  

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
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проекти по 
ПРСР  мярка 322 
и ПУДООС. В с. 

Чилнов по 
проект към 

ПУДООС  е съз-
дадена площад-

ка за отдих и 
развлечения. 

В с. Бъзовец е 
изградена спо-
ртна площадка 
по ПРСР, мярка 

322. 
Изпълнява  се 

проект „Обновя-
ване на същес-
твуващата ин-

фраструктура на 
Община Две мо-
гили чрез рекон-
струкция на гра-
дския площад, 
рехабилитация 

на градския парк 
и подмяна на 
осветителни, 

напоителни и др. 
инстала-ции в 

него– УПИ I , кв. 
151” по Публич-
ната инвестици-
онна програма 

"Растеж и устой-
чиво развитие на 

регионите" 

плувен басейн в 
гр. Две могили, ул. 

„Шипка” 5 

9 туристически обекта 
съгл. изискванията на 

ЗТ. 

ните ин-
дикатори 

Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила 

Мярка 1.6.1. Включване в регионални Брой Текущо, 1. НП ”За обу- „Регионална По Проект „Обучения и  Мярката се 
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и национални програми за трудова 
заетост  

през пл. 
период 

чение на хора с 
трайни увреж-
дания”– 1бр.  
наето лице; 

2. „Регионална 
програма за за-
етост” –10 бр. 

наети лица; 
3. НП ”Старт в 
кариерата” – 3 
бр. наети лица; 

4. НП ”СПОЗ” – 
55 бр. наети 

лица; 

програма за зае-
тост” – наети  20 
лица за 6 месеца 
на 4 часа. Прог-
рамата се реали-
зира на терито-

рията на Община 
Две могили. 

По НП „ОСПОЗ” - 
наети  15 лица за 2 
месеца на 4 часа - 

лицата за 
аварийно – спа-
сителни дейнос-

ти. 

заетост за младите 
хора” са назначени  35 

младежи до 29 годишна 
възраст на длъжност 

„Работник поддръжка” 
за период от 6 месеца; 

1. По НП „Помощ за 
пенсиониране” са наз-

начени 2 човека на 
длъжност „Общ работ-

ник”; 
2. По НП „Заетост и обу-

чение на хора с трайни 
увреждания” е назна-
чен 1 човек на длъж-

ност „Общ работник”; . 
По „Регионална прог-

рама за заетост” са наз-
начени на длъжност 
„Общ работник” 5 

човека. 

изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 1.6.2. Организиране на курсове 
за повишаване на професионалната 
квалификация и за преквалификация 

Бр. 
курсове 

Текущо, 
през пл. 
период

1. Подкрепа за 
заетост –  16  
наети лица; 

2. КРАСИВА 
БЪЛГАРИЯ - 25  
наети лица (12 

обучени по 
специалност 

„Озеленяване и 
цветарство” и 13 

обучени  по 
специалност 

„Строителство”) 

   

Мярката се  
изпълнава 
частично 

Мярка 1.6.3. Организиране на курсове 
за повишаване на грамотността 

Бр. 
курсове 

Текущо, 
през пл. 
период

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения Брой Текущо,   Обучени 35 младежи  Мярката се  
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и оказване на техническа помощ на 
трайно безработни лица за намиране 
на работа 

обучения 
 

през пл. 
период

до 29 годишна възраст 
в рамките на Проект 

„Обучения и заетост за 
младите хора” 

изпълнава 
частично 

Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на 
заетите в икономиката на общината 

%-но 
увеличе-

ние 

Текущо, 
през пл. 
период

При изпълнени-
ето на проекти 

по програма 
„Красива Бълга-
рия” (25 души) и 
Публична инвес-
тиционна прог-
рама "Растеж и 

устойчиво разви-
тие на региони-
те" (62 души) – 

общо  заети  
87души. 

По НП „Клио” са 
наети  2 лица за 6 
месеца на 8 ча-са 
на длъжност – 1 
екскурзовод и 1 

работник – 
озеленяване. 

  

Мярката се  
изпълнава 
частично 

Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и 

социалните процеси в населените места на общината 
Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на 
икономическите и социалните процеси 

Мярка 2.1.1. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - Ул.„ Места”- Две могили 

Км 
2017 - 
2020     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.2. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - Ул. ”Мусала”- Две могили 

Км 
2017 - 
2020     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017г 

Мярка 2.1.3. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили 

Км 
2017 - 
2020     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.4. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа.- Ул. „Русалка”- Две могили 

Км 
2017 - 
2020     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.5.Ремонт на  общинска Км 2017 -     Мярката по 
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пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа – Ул ”Филип Тотю”, с. Бъзовец 

2020 план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.6. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна  
мрежа – ул ”Вихрен” с. Баниска 

Км 
2017 - 
2020     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.7. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа – ул ”Изгрев” с. Баниска 

Км 
2017 – 
2020 г.     

Мярката по 
план ще се 
изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.8. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна  
мрежа - Ул. „Баниски Лом” с. Баниска 

Км 
До 

2020г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.   

Мярката е 

изпълнена 

предсрочн

о 

Мярка 2.1.9. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна  
мрежа - ул. „Васил Коларов” с. 
Острица 

Км 
До 

2020г.  . 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 
кандидатствано за фи-
нансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г 

Мярка 2.1.10. Ремонт на  общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна  
мрежа - ул. „Коста Момчилов” с. 
Острица 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-
ект и кандидат-

стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

  

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г 

Мярка 2.1.11. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-

  

Мярката  
по план ще 

се 
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Върбовка ект и кандидат-
стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

изпълнява 
след 2017 г 

Мярка 2.1.12. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с 
ул. „Панайот Волов” с. Кацелово 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-
ект и кандидат-

стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

  

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 

Мярка 2.1.13. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Васил Левски” с. 
Кацелово 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-
ект и кандидат-

стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 
кандидатствано за фи-
нансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 

Мярка 2.1.14. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-
ект и кандидат-

стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 

Мярка 2.1.15. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов 

Км 
До 

2020г.  

Предстои раз-
работване на нов 
технически про-
ект и кандидат-

стване за финан-
сиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 

Мярка 2.1.16. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Г.С.Раковски” с. 
Батишница 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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лино, с. Помен, 
с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.17. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.18. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.19. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. 
Баниска 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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лино, с. Помен, 
с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.20. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Васил Друмев” с. 
Бъзовец 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.21. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Кирил и Методий” с. 
Батишница 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.22. (Изм. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на  общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна  
мрежа - ул. „Плиска” с. Чилнов  

Км 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 
Мярка 2.1.23. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 

Км 
До 

2017г. 
Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  
Мярката е 
изпълнена 
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мрежа - ул. „Петко Войвода” с. 
Могилино 

322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

предсрочно 

Мярка 2.1.24. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран 
Върбовка 

Км 
До 

2017г. 
 

 

Предстои 
разработване на 
нов технически 

проект и 
кандидатстване за 
финансиране по 
ПРСР, подмярка 

7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката   
ще се 

изпълнява 
след 2017г 

Мярка 2.1.26. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Бор” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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лино, с. Помен, 
с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица 

Км 
До 

2017г. 
 

 

Предстои 
разработване на 
нов технически 

проект и 
кандидатстване за 
финансиране по 
ПРСР, подмярка 

7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката   
ще се 

изпълнява 
след 2017г 

Мярка 2.1.28. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.29.Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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област Русе” 

Мярка 2.1.30.Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Иван Вазов” с.Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.31.Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. „Явор” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.32. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран 
Върбовка 

Км 
До 

2020 г.  

Предстои 
разработване на 
нов технически 

проект и 
кандидатстване за 
финансиране по 
ПРСР, подмярка 

7.2. 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

подмярка 7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017г 

Мярка 2.1.33. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул. 
“Широки брод” заедно, с. Широково 

Км 
До 

2020г.  

Предстои 
разработване на 
нов технически 

проект и 

През 2016 г. е изготвен 
технически проект и е 

кандидатствано за 
финансиране по ПРСР, 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 
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кандидатстване за 
финансиране по 
ПРСР, подмярка 

7.2. 

подмярка 7.2. 2017г 

Мярка 2.1.34. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. “Пролет” с. Баниска 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.35. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. “Безименна” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.36. Ремонт на общинска 
пътна инфраструктура и улична пътна 
мрежа - ул. “Рила” с. Помен 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 



Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 
58 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 
Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.37. (Изм. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на  общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна  
мрежа - ул. “Калиакра” с. Кацелово  

Км 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.1.38. Рехабилитация ул. 
“Нова махала” с.Пепелина 

Км 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Липсва 

информаци
я за 

стартирало 
изпълнение 

Мярка 2.1.39. Ремонт и 
реконструкция на площадно 
пространство в с. Каран Върбовка 

Кв.м 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Липсва 

информаци
я за 

стартирало 
изпълнение 

Мярка 2.1.40. Ремонт и 
реконструкция на площадно 
пространство в с. Острица 

Кв.м 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Липсва 

информаци
я за 

стартирало 
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изпълнение 

Мярка 2.1.41. Ремонт и 
реконструкция на площадно 
пространство в с. Чилнов 

Кв.м 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Липсва 

информаци
я за 

стартирало 
изпълнение 

Мярка 2.1.42. Ремонт на ІV-то 
класната пътна мрежа - Широково, 
Чилнов разклона  Баниска 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
321, проект „По-
добряване на об-

щинска пътна 
мрежа по път 
RSE  1005-І-5 

/Обретеник-Бя-
ла/-граница 

/Община Боро-
во-Община Две 
могили/-Бати-

шница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 

8+000 до км. 
12+300 с подмя-
на на второсте-
пенен уличен 
водопровод от 

ОК 1 до ОК 200 
на път RSE 1005 
в с. Бъзовец и по 
път RSE 1082 ІІІ-
5001 /Две моги-

ли-Острица/-
Широково-Чил-
нов-Баника от 

км. 3+120 до км. 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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7+900 с подмяна 
на уличен водо-
провод от ОК 6 
до ОК 63 на път 

RSE 1082 в с. 
Чилнов, Общи-
на Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.43. Ремонт на ІV-то класна 
пътна мрежа Разклона – Бъзовец 
Баниска, посока Батишница 

Км 
До 

2017г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
321, проект „По-
добряване на об-

щинска пътна 
мрежа по път 
RSE  1005-І-5 

/Обретеник-Бя-
ла/-граница 

/Община Боро-
во-Община Две 
могили/-Бати-

шница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 

8+000 до км. 
12+300 с подмя-
на на второсте-
пенен уличен 
водопровод от 

ОК 1 до ОК 200 
на път RSE 1005 
в с. Бъзовец и по 
път RSE 1082 ІІІ-
5001 /Две моги-

ли-Острица/-
Широково-Чил-
нов-Бани-ка от 

км. 3+120 до км. 
7+900 с подмяна 
на уличен водо-
провод от ОК 6 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 



Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 
61 

до ОК 63 на път 
RSE 1082 в с. 

Чилнов, Общи-
на Две могили, 
област Русе” 

Мярка 2.1.44. Ремонт и 
реконструкция на градски площад 
Две могили 

Бр. 
До 

2020г. 

Мярката  се из-
пълнява  по Пуб-
личната инвес-
тиционна прог-
рама "Растеж и 
устойчиво раз-
витие на регио-
ните" – проект 
„Обновяване на 
съществуващата 
инфраструктура 
на Община Две 
могили чрез ре-
конструкция на 
градския пло-

щад, рехабили-
тация на град-

ския парк и под-
мяна на освети-
телни, напои-

телни и др. ин-
сталации в него– 
УПИ I , кв. 151” 

Ремонтът и ре-
конструкцията на 
стойност 790 850 
лв са приключили 

през 2015 г. със 
средства по Пуб-

лична инвест. 
прог-рама "Растеж 
и устойчиво раз-
витие на регио-
ните" – проект 

„Обновяване на 
съществуващата 
инфраструктура 
на Община Две 
могили чрез ре-
контрукция на 

градския площад, 
рехабилитация на 
градския парк и 

подмяна на осве-
тителни, напои-

телни и др. инста-
лации в него– 

УПИ I, кв. 151” 

Мярката е изпълнена 
през 2015 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.1.45. (Доп. – Решение № 76 
по протокол № 6/29.01. 2016 г.) 
Рехабилитация на отсечки от 
общински път RSE 1082/п.к. RSE 
1005/ Бъзовец – Баниска /TGV 1137/ 
от км. 7+900 до км. 12+905 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.1.46. (Доп. – Решение № 76 
по протокол № 6/29.01. 2016 г.) 
Рехабилитация на отсечки от 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
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общински път TGV 1137 /границата 
община Попово – Две могили/ – 
Могилино – Баниска /RSE 1082/ от 
км. 14+000 до км. 24+922 

нява след 
2017 г. 

Мярка 2.1.47. (Доп. – Решение № 135 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Рехабилитация на отсечка от 
общински път RSE 2004 от км. 0+000 
до км. 2+800 /п.к. III 501 – границата 
община Две могили – община Борово 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.1.48. (Доп. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна 
мрежа – ул. „Димитър Благоев” с. 
Чилнов 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.1.49. (Доп. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна 
мрежа – ул. „Шумен” с. Две могили 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 2.1.50. (Доп. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна 
мрежа – ул. „Плиска” с. Острица 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 2.1.51. (Доп. – Решение № 136 
по протокол № 8/09.03 2016 г.) 
Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна 
мрежа – ул. „Христо Ботев” с. Каран 
Върбовка 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

2.1.52. (Доп. – Решение № 300 по 

Протокол № 14/29.07.2016 г.)  
Ремонт на общинска пътна 
инфраструктура и улична пътна 
мрежа- ул. „Юрий 
Гагарин” гр. Две могили. 

Бр. 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
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Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината 

Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по 
път RSE 1082– ул. „Георги 
Димитров” село Чилнов 

Отремонт
иран 

водопр. 
(бр) 

До 
2020г. 

Мярката е изпъл-
нена – ПРСР, м. 
321, проект „По-
добряване на об-

щинска пътна 
мрежа по път 
RSE  1005-І-5 

/Обретеник-Бя-
ла/-граница 

/Община Боро-
во-Община Две 
могили/-Бати-

шница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 

8+000 до км. 
12+300 с подмя-
на на второсте-
пенен уличен 
водопровод от 

ОК 1 до ОК 200 
на път RSE 1005 
в с. Бъзовец и по 
път RSE 1082 ІІІ-
5001 /Две моги-

ли-Острица/-
Широково-Чил-
нов-Баниска от 

км. 3+120 до км. 
7+900 с подмяна 
на уличен водо-
провод от ОК 6 
до ОК 63 на път 

RSE 1082 в с. 
Чилнов, Общи-
на Две могили, 
област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по Отремонт До Мярката е изпъл- Изпълнено през Изпълнено през 2014 г.  Мярката е 
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път RSE 1005– ул. „Георги 
Димитров” село Бъзовец 

иран 
водопр 

(бр) 

2017г. нена – ПРСР, м. 
321, проект „По-
добряване на об-

щинска пътна 
мрежа по път 
RSE  1005-І-5 

/Обретеник-Бя-
ла/-граница /Об-

щина Борово-
Община Две 

могили/-Бати-
шница-Бъзовец – 
RSE 1082 от км. 

8+000 до км. 
12+300 с подмя-
на на второсте-
пенен уличен 
водопровод от 

ОК 1 до ОК 200 
на път RSE 1005 
в с. Бъзовец и по 
път RSE 1082 ІІІ-
5001 /Две моги-

ли-Острица/-
Широково-

Чилнов-Баниска 
от км. 3+120 до 
км. 7+900 с под-
мяна на уличен 
водопровод от 
ОК 6 до ОК 63 

на път RSE 1082 
в с. Чилнов, Об-
щина Две моги-
ли, област Русе” 

2014 г. изпълнена 
предсрочно 

Мярка 2.2.3. Ремонт на 
съществуващата водопроводна мрежа 
на територията на град Две могили 

Км 
До 

2020г. 

Отремонтиран е 
участък от водо-
проводна мрежа 
по ул. „Дружба” 

   

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
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гр. Две могили – 
240 м. със соб-
ствени средства 

на общината 

предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 2.2.4. Изграждане на 
канализационна мрежа на 
територията на град Две могили 

Км 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.2.5. Изграждане на 
пречиствателна станция на 
територията на град Две могили 

Изградена 
станция 

(бр) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 2.2.6. Доп. – Решение № 77 по 
протокол № 6/29.01.2016 г.) Ремонт 
на водопровод по път RSE 1082 – ул. 
„Баниски Лом” и път TGV 1137 – ул. 
„Ропотомо” с Баниска 

Отремон-
тиран 

водопр. 
(бр) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 2.2.7. (Доп. – Решение № 77 
по протокол № 6/29.01. 2016 г.) 
Ремонт на водопровод по път TGV – 
ул. „Възраждане” с. Могилино 

Отремон-
тиран 

водопр. 
(бр) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената 

среда 
Цел 3.1. Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината 

Мярка 3.1.1. Изграждане на детска 
площадка в с. Помен 

Изградена 
площадка 

(бр) 

До 
2017г. 

Мярката е изпъл-
нена - 1 площад-
ка по проект към 
ПУДООС и 1 по 
ПРСР по м. 322, 
проект „Рекон-

струкция на 
улична мрежа, 

тротоари и 
площади в с. 
Могилино, с. 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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Помен, с. Банис-
ка, с. Бъзовец, с. 
Батишница, Об-
щина Две моги-
ли, област Русе” 

Мярка 3.1.2. (Изм. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване на парк с паметник в 
имот между ОК42, ОК 83, ОК35 и 
ОК134 в  с. Широково 

Обновен 
парк с 

паметник 
(бр) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция 
на парка пред културен дом - с. 
Батишница 

Ремонти-
ран и ре-
конструи-
ран  парк 

(бр) 

До 
2017г. 

Мярката е изпъл-
нена  по ПРСР  
м. 322, проект 

„Реконструкция 
на улична мре-
жа, тротоари и 
площади в с. 
Могилино, с. 

Помен, с. Банис-
ка, с. Бъзовец, с. 
Батишница, Об-
щина Две моги-
ли, област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 3.1.4. Изграждане на парк с 
детска площадка в с. Бъзовец, спортна 
площадка за мини ханбал и баскетбол 

Изграден 
парк (бр) 

До 
2017г. 

Мярката е изпъл-
нена  по ПРСР  
м. 322, проект 

„Реконструкция 
на улична мре-
жа, тротоари и 
площади в с. 
Могилино, с. 

Помен, с. Банис-
ка, с. Бъзовец, с. 
Батишница, Об-
щина Две моги-
ли, област Русе” 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в 
гр. Две могили, включително и чрез 
прилагане на мерки за енергийна 

Ремонтира
на детска 
ясла (бр) 

До 
2020г. 

Извършен 
частичен ремонт 

със собствени 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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ефективност средства 

Мярка 3.1.6. Ремонт на основно 
училище – с. Баниска и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на 
сградата 

Ремонти-
рано учи-
лище (бр) 

До 
2020г.   

През 2016 г. е канди-
датствано с проект по 

подмярка 7.2. на ПРСР. 
 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.7. Ремонт и реконструкция 
на ДГ- гр. Две могили, включително и 
чрез прилагане на мерки за енергийна  
ефективност 

Ремонти-
рана и 

реконстр. 
ДГ (бр) 

До 
2020г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвести-
ционно намерение, съг-
ласувани скици от ВиК, 
Виваком и Енерго Про 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.8. Модернизиране на 
материалната база на общинското 
здравеопазване 

Закуп.но-
во оборуд-

ване 
(хил.лв.) 

До 
2020г. 

Изпълнено с 
проект „Меди-

цински  център и 
Център за об-
ществена под-
крепа” по Пуб-

личната инвести-
ционна програ-

ма "Растеж и ус-
тойчиво разви-
тие на регио-

ните" 

Изпълнено през 
2014 г. 

Изпълнено през 2014 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 3.1.9. Ремонт на Ритуална зала 
- Гробищен парк град Две могили 

Ремонти-
рана зала 

(бр) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.10. Водоснабдяване на 
гробищните паркове в населените 
места на общината 

Бр. 
До 

2020г. 

Водоснабдени са 
гробищните пар-

кове в селата 
Батишница, Бъ-
зовец, Баниска, 
Могилино, По-

мен, Чилнов, Пе-
пелина – 9 зах-

ранвания остават 
още 7. 

През 2015 г. са 
водоснабдени 
гробищните 

паркове в селата 
Острица, 

Широково – 2 
бр., Каран 

Върбовка – 2 бр. 
и с.Кацелово 

  

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 3.1.11. (Доп. – Решение № 79 Въведени 2017 г.   През 2016 г. е канди-  Мярката  
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по Протокол № 6/29.01.2016 г. изм. с 
Решение № 297 по Протокол № 
13/15.07.2016 г.) Въвеждане на 
енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи 
юни” с. Баниска, Община Две могили 

енергосп.
мерки 

 датствано с едноименен 
проект, целящ внедря-
ване на мерки за енер-
гийна ефективност в 

сградния фонд на обра-
зователната структура на 

общината, за финан-
сиране от НДЕФ и СФ 

ще  се 
изпълнява 
след 2017 

г. 

Мярка 3.1.12. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване на зелена разделителна 
ивица по бул. „България” в поземлен 
имот 20184.1.2621 в град Две могили 

Обновена 
зелена 
разд. 
линия 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.1.13. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване на зелена разделителна 
ивица по бул. „България” в поземлен 
имот 20184.1.2863 в град Две могили 

Обновена 
зелена 
разд. 
линия 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.1.14. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03 2016 г.) 
Обновяване и изграждане на парково 
пространство в поземлен имот 
20184.1.2617 в град Две могили 

Изградено 
парково 

простран-
ство 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.1.15. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване и изграждане на парково 
пространство в поземлен имот 
20184.1.18 в град Две могили 

Изградено 
парково 

простран-
ство 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.16. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване на парк с паметник в 
имот IV в кв. 20 в с. Острица 

Обновен 
парк 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.17. (Доп. – Решение № 170 
по протокол № 9/25.05. 2016 г.) 
Изграждане на парково пространство 
в имот I в кв. 22 в с. Кацелово 

Изградено 
парково 

простран-
ство 

2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.1.18. (Доп. – Решение № 170 Обновено 2020 г.   Входирано уведомление  Мярката  
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по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Обновяване на парково пространство 
в имот в кв. 17, находящ се между ОК 
41, ОК 42, ОК 45 и ОК 46 в с. 
Батишница 

парково 
простран-

ство 

към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.19. (Доп. – Решение № 171 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Благоустрояване на гробищен парк в 
поземлен имот 20184.7.134 в гр. Две 
могили 

Благоустр. 
гробищен 

парк 
2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.1.20. (Доп. – Решение № 171 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Благоустрояване на гробищен парк в 
поземлени имоти 20184.6.260, 
20184.6.258, 20184.6.257 в гр. Две 
могили 

Благоустр. 
гробищен 

парк 
2020 г.   

Входирано уведомление 
към РИОСВ за инвес-
тиционно намерение 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.21. (Доп. – Решение № 208 
по Протокол № 10/22.04. 2016 г., 
изм. с Решение № 297 по Протокол 
№ 13/15.07.2016 г., изм. с Решение № 
312 по Протокол № 15/17.08.2016 г, 
което е отм. с Решение № 342 по 
Протокол № 17/21.09.2016 г..) 
Реконструкция, модернизация, 
оборудване и обзавеждане на 
образователната инфраструктура в 
Община Две могили – ОУ „Христо 
Ботев” с. Баниска, община Две 
могили. 

 2020 г.   

През 2016 г. общината е 
кандидатствала с  едно-

именен проект, входиран 
по подмярка 7.2. на 

ПРСР 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.1.22. (Доп. – Решение № 240 
по Протокол № 11/27.05.2016 г., 
изм.– Решение № 255 по Протокол 
№ 12/24.06.2016 г., изм. – Решение № 
309 по Протокол № 15/17.08.2016 г.) 
Преустройство, реконструкция, 
оборудване обзавеждане и промяна 
предназначението на съществуващата 
сграда /детско заведение/ в Комплекс 
за социални услуги – ЦЦДУ и ЦОП в 

 2020 г.   

През 2016 г. е разработен 
работен проект, като 

общината има готовност 
да кандидатства за 

финансирането му при 
подходяща отворена 

програма. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
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УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили 

Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината 

Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и 
подобряване качеството на 
културните услуги в читалище „Св. 
Св. Кирил и Методий” град Две 
могили 

Лева 2014 г. 

Изпълнява се по 
ПРСР по м. 322, 

проект 
„Подобряване на 

културната 
инфраструктура 
в Община Две 

могили и 
създаване на 

условия за по-
добри културни 

услуги в 
читалище „Св. 

Св. Кирил и 
Методий-1919” 
гр. Две могили” 

Завършено през 
2015 г. по ПРСР 
по м. 322, проект 
„Подобряване на 
културната ин-
фраструктура в 

Община Две мо-
гили и създаване 
на условия за по-
добри културни 
услуги в читали-
ще „Св. Св. Ки-
рил и Методий-

1919” гр. Две мо-
гили”, на стой-

ност 256  146,92 
лв. 

  
Мярката е 
изпълнена 

Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция 
на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец 

Лева 
До 

2020г. 

Изпълнява се по 
ПРСП по м. 322, 
проект „По-ка-

чествени култур-
ни услуги чрез 

реконструкция и 
модернизация на 
Народно читали-
ще „Христо Бо-

тев-1928” с. 
Бъзовец”. 

Изпълнено през 
2015 г. по ПРСП 
по м. 322, проект 
„По-качествени 
културни услуги 

чрез рекон-
струкция и мо-
дернизация на 
Народно чита-
лище „Христо 
Ботев-1928” с. 

Бъзовец”. 

Изпълнено през 2015 г.  

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Мярка 3.2.3. Ремонт и реконструция 
на читалищата в общината 

Лева 
До 

2020 г.   

През 2016 г. е 
кандидатствано с проект 
по ПРСП, подмярка 7.2, 

за ремонта и 
реконструкцията на 
читалищата в селата 

Баниска и Батишница. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
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Мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт 
на сгради с религиозно значение 
(православни храмове) и подобряване 
на прилежащите пространства, в 
населените места на общината - Храм 
„Св. Троица” – град Две могили и 
Манастир „Св. Марина” – село Каран 
Върбовка 

Лева 
До 

2020г.  

До 2015 г е 
извършена 

реконструкция и 
ремонт на сгради 

с религиозно 
значение на 

Манастир „Св. 
Марина” – с. 

Каран Върбовка 
по ПРСР. 

През 2016 г. ОбС е взел 
решение на  мястото на 
мярката  в Общинския 

план за развитие да 
бъдат включени  2 нови 

мерки със срок на 
изпълнение 2020 г, 

касаещи реконструкция и 
ремонт на сгради с 

религиозно значение на 
територията на 

общината, а именно: 
Мярка 3.2.14. (Доп. – 
Решение № 185 по 

протокол № 
10/22.04.2016 г.) Ремонт 

и реконструкция на 
църква „Света Троица” – 

град Две могили, и 
Мярка 3.2.15. (Доп. – 
Решение № 205 по 

протокол № 
10/22.04.2016 г.) Ремонт 

и реконструкция на 
манастир „Света 

Марина” – село Каран 
Върбовка 

 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.5. Изграждане на 
парковото място в двора на Храма 
“Света Троица” - град Две могили и 
извършване на частични ремонтни 
дейности по храма 

Лева 
До 

2020г. 

По Храма „Света 
Троица” – гр. 
Две могили са 

правени 
частични 
ремонтни 

дейности със 
средства от 
Комисия по 

вероизповедания
та и правата на 

До 2015 г. по 
Храма „Света 
Троица” – гр. 
Две могили са 

правени частич-
ни ремонтни 
дейности със 
средства от 
Комисия по 

вероизповедания
та и правата на 

  

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
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човека. човека. 
Мярка 3.2.6. (Доп. – Решение № 78 
по протокол № 6/29.01.2016 г., изм. – 
Решение 133 по протокол № 
8/09.03.2016 г.) Обновление, 
модернизация и реконструкция на 
сграда читалище „Никола Й. 
Вапцаров – 1914” с. Баниска, община 
Две могили, област Русе 

 
До 

2020г.   

През 2016 г. е канди-
датствано с проект по 

ПРСП, подмярка 7.2, за 
ремонт и реконструкция 

на читалището в село 
Баниска. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.7. (Доп. – Решение № 78 
по Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. 
с Решение № 278 по протокол № 
13/15.07.2016 г.) Ремонт, 
реконструкция и изпълнение на ОВК 
с монтиране на слънчеви панели на 
покрива на НЧ „Никола Й. Вапцаров 
– 1902” с. Кацелово 

 
До 

2020г.   

Разработен е идеен 
проект, като общината 

има готовност да 
кандидатства за 

финансирането му при 
подходяща отворена 

програма. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.8. (Доп. – Решение № 78 
по протокол № 6/29.01.2016 г.) 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Отец Паисий – 
1912 с. Острица 

 
До 

2020г.   

Разработен е идеен про-
ект, като общината има 
готовност да кандидат-
ства за финансирането 

му при подходяща 
отворена програма. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.9. (Доп. – Решение № 78 
по протокол № 6/29.01.2016 г.) 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Зора – 1930” с. 
Помен 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80 
протокол 29.01.2016 г) 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Пробуда - 1927” с. 
Батишница 

 
До 

2020г.   

През 2016 г. е кандидат-
ствано с проект по 

ПРСП, подмярка 7.2, за 
ремонт и реконструкция 

на читалището в село 
Батишница. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.11. (Доп. –  Решение № 80 
по протокол 29.01.2016 г.) Мярка 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Светлина - 1927” 
с. Чилнов 

 
До 

2020г.   

Разработен е идеен про-
ект, като общината има 
готовност да кандидат-
ства за финансирането 

му при подходяща 

 

Мярката  
по план ще 
се изпълня-

ва след 
2017 г. 
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отворена програма. 
Мярка 3.2.12. (Доп. – Решение № 81 
по протокол № 6/29.01.2016 г.) 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Селско събуждане 
– 1899” с.Могилино 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.2.13. (Доп. – Решение № 139 
по протокол № 9/25.03.2016 г.) 
Реконструкция, модернизация и 
обновяване на НЧ „Развитие – 1908” 
с.Каран Върбовка 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.14. (Доп. – Решение № 185 
по протокол № 10/22.04.2016 г.) 
Ремонт и реконструкция на църква 
„Света Троица” – град Две могили 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение № 205 
по протокол № 10/22.04.2016 г.) 
Ремонт и реконструкция на манастир 
„Света Марина” – село Каран 
Върбовка 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.2.16. (Доп. – Решение № 224 
по протокол № 11/27.05. 2016 г.) 
Ремонт и реконструкция на църква 
„Въведение Богородично”в УПИ I – 
240, кв. 41 по плана на село Каран 
Върбовка, община Две могили, област 
Русе 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.17. (Доп. – Решение № 224 
по протокол № 11/27.05.2016 г.) 
Ремонт и реконструкция на църква 
„Свети Иван Рилски”в ПИ 177, кв. 21 
по плана на село Острица, община 
Две могили, област Русе 

 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.2.18. (Доп. – Решение № 242 
по протокол № 11/27.05.2016 г.) 
Оборудване и обзавеждане на НЧ 
„Светлина 1927” – село Чилнов 

 
До 

2020г.   

Разработен е идеен про-
ект, като общината има 
готовност да кандидат-
ства за финансирането 

му при подходяща 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
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отворена програма. 
Мярка 3.2.19. (Доп. – Решение № 294 
по Протокол № 13/15.07. 2016 г.) 
Реконструкция, ремонт, оборудване, 
обзавеждане, изграждане на латентна 
отоплителна система и вертикална 
планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий-1919”  и „Лятно кино” гр. 
Две могили”. 

 
До 

2020г.   

Разработен е идеен 
проект, като общината 

има готовност да 
кандидатства за 

финансирането му при 
подходяща отворена 

програма. 

  

Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината 

Мярка 3.3.1. Подобряване на 
спортната база в СОУ  “Св. Св. Кирил 
и Методий”, град Две могили, в т.ч. и 
прилагане на мерки за енергийна 
ефективност 

Лева 
До 

2020г.   

През 2016 г. е  входиран 
проект „Ремонт и ре-

конструкция на покрив 
на спортен комплекс СУ 
„Св.Св. Кирил и Мето-
дий“ в Междуведом-
ствената комисия за 

възстановяване и подпо-
магане към Министер-
ския съвет (МКВПМС) 

 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.3.2. Изграждане на нови 
спортни терени 
Подмярка 3.3.2.1. (Доп. – Решение № 
119 по протокол № 7/19.02.2016 г, 
изм. – Решение № 147 по протокол 
№ 9/25.03.2016 г.) Изграждане на 
многофункционална спортна зала, 
игрище за тенис на корт и прилежаща 
инфраструктура в поземлен имот 
20184.1.2878 в гр. Две могили 

Брой 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.3.3. Разработване на 
общинска стратегия за развитието на 
спорта 

Разрабо-
тена 

стратегия 
(бр) 

До 
2020г.   

През 2016 г. е 
разработена и приета 

общинска стратегия за 
развитието на спорта 

 

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 

Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината 

Мярка 3.4.1. Предоставяне на услуга лв Текущ По проектите През 2015 г. са За изпълнение на  Мярката се 
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„Социален асистент” и „Домашен 
помощник” 

о, през 
пл. 

период 

„Звено за 
социални услуги 
в домашна среда 

– община Две 
могили” (Помощ 

в дома) и 
„Подкрепа за 

достоен живот” 
са обгрижвани 
89 потребителя 

от 47 лични 
асистента и 21 

домашни 
помощници. 

осигурени сред-
ства по проект 
„Звено за соци-
ални услуги в 

домашна среда – 
община Две мо-
гили” на стой-

ност 156 700,06 
лв, по ОПРЧР. 

Проекта е прик-
лючил в начало-
то на 2015 г. Не-
гово логическо 
продължение е 

Проект „Звено за 
социални услуги 

в Община Две 
могили“, дого-
вор за който е 
подписан  през 

м. Декември 
2015 г., а изпъл-
нението му за-
почна през м. 

Февруари 2016 г. 

мярката през 2016 г. са 
били осигурени средства 

по проект „Звено за 
социални услуги в 

домашна среда - Община 
Две могили”, приключил 
успешно в началото на 

2016 г. Негово логическо 
продължение е Проект 

„Звено за социални 
услуги в Община Две 
могили”, със срок на 

изпълнение м. Февруари 
2016 г.- м. септември 

2017 г. 

изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО 

Мярка 3.5.1. Рекултивация на 
съществуващото депо за отпадъци 

Рекулти-
вирано 
депо 

До 
2017г.     

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Мярка 3.5.2. Изграждане на 
площадки с компостиращи функции 

Бр.; лв 
До 

2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 
Мярка 3.5.3. Изграждане на 
регионално сметище за ТБО в 
партньорство със съседните общини: 

Изградено 
сметище 

До 
2020г. 

Във връзка с от-
правено от Бене-
фициента искане 

 

През 2016 г. е взето 
решение за подновяване 
на проект „Изграждане 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
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Бяла, Борово, Ценово, Полски 
Тръмбеш и Опака 

за спиране на 
срока на Договор 
за безвъзмездна 
финансова по-

мощ №DIR-
5112122-С010 за 
проект №DIR-
5112122-8-76 

“Изграждане на 
регионалната 

система за упра-
вление на отпа-
дъците в регион 

Борово (Бяла, 
област Русе)” с 

писмо с изх. 
№08-00-

3563/12.09.2013 
г. МОСВ  на 

основание чл. 5, 
ал. 2 от общите 

условия на 
ДБФП спира 

срока на горе-
посочения Дого-
вор от 12.09.2013 
г. до сключване 
на договори по 
съответните об-
ществени поръч-

ки, за които са 
постъпили 

жалби в КЗК. 

на регионалната система 
за управление на 

отпадъците в регион 
Борово (Бяла, област 
Русе)” на стойност 

20 774 452 лв, които 
трябва да бъдат 

осигурени от МОСВ, 
след временно спиране 

на Договора за 
безвъзмездна помощ. 

нява след 
2017 г. 

Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух 

Мярка 3.6.1. Енергийна 
реконструкция на сградата на 
Поликлиника Две могили 

Енерг.ре-
конструи-
рана поли-

клиника 

До 
2020г. 

Мярката е изпъл-
нена по Публич-
ната инвестици-
онна програма 

   

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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(бр) "Растеж и устой-
чиво развитие на 
регионите" – по 
проект „Меди-

цински  център и 
Център за об-
ществена под-

крепа” 

Мярка 3.6.2. Нарастване дела на 
санираните обществени и жилищни 
сгради в общината 

% 
До 

2020г. 

Извършено е са-
ниране на Об-

щинска админи-
стративна сграда 

(БКС) на ул. 
„Кирил и 

Методий” – гр. 
Две могили 

(приключен), 
Медицински 

център и Център 
за обществена 
подкрепа (при-
ключен), култу-

рен дом в гр. Две 
могили (не е  

приключен) и 
културен дом в 
с. Бъзовец (не е 

приключен) 

Извършено 
саниране на 

културен дом в 
гр. Две могили и 
културен дом в 

с. Бъзовец 

  

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 3.6.3. Саниране на общинска 
административна сграда (БКС) 

Санирана 
сграда 

(бр) 

До 
2020г. 

Изпълнено с 
проект „Са-

ниране и осно-
вен ремонт на 

административ-
на сграда в УПИ 
XV-809, кв. 77, 
гр. Две могили” 

по „Красива 
България” 

   

Мярката е 
изпълнена 

предсрочно 
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Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на общината 

Мярка 3.7.1. Създаване на система за 
контрол за  прилаганите пестициди и 
химикали в аграрния сектор 

Създадена 
с-ма (бр.) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.7.2. Разработване на планове 
за управление на защитени 
територии, защитени видове и 
защитени зони 

Бр. 
До 

2020г.   

През 2016 г. в общината 
е разработена Програма 
за опазване на околната 

среда, елемент от която е 
мярка 3.7.2. 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.7.3. Въвеждане на система за 
ефективно управление на отпадъците, 
чрез разделното им събиране и 
обработка 

Създадена 
с-ма (бр.) 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.7.4. Поддържане и 
разширяване площта на обществените 
паркове и градини 

% 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Отчита се изпъл-
нение за 2014 г 
по ПРСР по м. 

322, проект „Ре-
конструкция на 
улична мрежа, 

тротоари и пло-
щади в с. Моги-
лино, с. Помен, 

с. Баниска, с. Бъ-
зовец, с. Батиш-
ница, Община 

Две могили, об-
ласт Русе” и 
ПУДООС. 

По ПУДООС 
през 2015 г. са 
изградени две 

детски площадки 
в селата 

Батишница и 
Баниска. 

През   2016 г. със 
средства по ПУДООС е 

изградена детска 
площадка в с. Могилино, 

с прилежащи зелени 
площи 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 3.7.5. Залесяване на нови 
площи за намаляване на ерозията и 
подобряване състоянието на околната 
среда 

% 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

През 2014г. От-
дадените площи 
за създаването 

на нови площи с 
трайни насажде-
ния са в размер 

на 178 дка. 

 

През 2016 г. е извършено 
залесяване в гр. Две 

могили на площ от 7 дка. 
 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени 
пояси около детските, учебните, 
лечебните и социални заведения и 
спортните комплекси. 

% 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Мярка 3.7.7. Изграждане на 
общинска система за мониторинг 
върху елементите на околната среда 

Изградена 
с-ма (бр.) 

До 
2020г.   

През 2016 г. в общината 
е разработена Програма 
за опазване на околната 

среда, елемент от която е 
мярка 3.7.7. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Цел 3.8. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на 
общината 

Мярка 3.8.1. Разработване и 
осъвременяване на териториално-
устройствените, градоустройствени и 
геодезически планове на  населените 
места, като предпоставка за 
баланисирано и устойчиво развитие 
на общината 

Бр. 
планове 

До 
2020г.   

През 2016 г. общината е 
включена в поименния 
списък на общините за 

финансово подпомагане 
на МРРБ за разработване 

на Общ устройствен 
план на общината 

(ОУПО) 

 

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Мярка 3.8.2. Изготвяне на 
кадастрални карти по населените 
места на общината 

Бр. 
планове 

До 
2020г.     

Мярката  
по план ще 
се изпъл-
нява след 

2017 г. 

Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили 

Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет 

Мярка 4.1.1. Разработване на 
програми за обучение на общинските 
служители, които изпреварващо да 
посрещат нуждите от обучение на 
персонала. 

Брой 
програми 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Въз основа на 
ЗДСл ежегодно 
се изготвят лич-

ни планове за 
обучение, които 
се обобщават в 

годишен план за 
обучение, който 

Въз основа на 
ЗДСл ежегодно 

се изготвят 
лични планове за 
обучение, които 
се обобщават в 

годишен план за 
обучение, който 

Въз основа на ЗДСл 
ежегодно се изготвят 

лични планове за 
обучение, които се 

обобщават в годишен 
план за обучение, който 
се утвърждава от кмета 

на общината. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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се утвърждава от 
кмета на общи-

ната. 

се утвърждава от 
кмета на 

общината. 

Мярка 4.1.2. Провеждане на обучения 
за усвояване на средства от 
Европейските фондове 

Брой 
курсове 

 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Ежегодно слу-
жители от об-
щинска адми-
нистрация Две 
могили вземат 
участие в обу-
чения, относно 
усвояването на 
средства от Ев-

ропейските 
фондове. 

Ежегодно слу-
жители от об-
щинска адми-
нистрация Две 
могили вземат 
участие в обу-
чения, относно 
усвояването на 
средства от Ев-

ропейските 
фондове.. 

Ежегодно служители от 
общинска 

администрация Две 
могили вземат участие в 

обучения, относно 
усвояването на средства 

от Европейските 
фондове. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 4.1.4. Провеждане на обучения 
за превенция и борба с 
противообществените прояви 

Брой 
курсове 

 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

МКБППМН - 
Две могили 
реализира и 

участва в редица 
срещи, беседи, 

семинари и 
обучителни 

мероприятия  за 
превенция и 

борба с 
противообществ

ените прояви 

МКБППМН - 
Две могили 
реализира и 

участва в редица 
срещи, беседи, 

семинари и 
обучителни 

мероприятия  за 
превенция и 

борба с 
противообществ

ените прояви 

МКБППМН - Две моги-
ли реализира и участва в 

редица срещи, беседи, 
семинари и обучителни 
мероприятия с акцент: 
агресията сред подрас-
тващите, здравна кул-

тура, опасни игри в сво-
бодното време и опас-
ностите по пътищата и 
др. Комисията работи с 

ЦОП-Две могили, РУП - 
Две могили, РУ на Тран-
спортна полиция - Русе, 
отдел „Закрила на дете-

то” към ДСП - Две моги-
ли и др. Комисията учас-
тва и в срещи с БМЧК- 

Русе и БМЧК - Две моги-
ли, сред които прожек-
ция на образователен 
филм за доброволчес-

твото, анти-спин акция и 
др. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 4.1.5. Изграждане на система Изградена Теку-  Приета система с   Мярката е 
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за непрекъснат мониторинг върху 
изпълнението на Общинския план за 
развитие 

с-ма (бр.) що, 
през 
пл. 

период 

Решение № 873, 
с Протокол № 

52/30.04.2015 г. 
на ОбС- Две 

могили 

изпълнена 

Мярка 4.1.6. Изграждане на 
партньорства с организации на 
гражданите и на бизнеса 

Бр. 
изграде-
ни парт-
ньорства 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Мярка 4.1.7. Разработване и 
въвеждане на ясни критерии за 
разпределяне на финансовите 
средства и на система за перманентен 
контрол по тяхното изразходване 

Въведена 
с-ма (бр.) 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Изготвена На-
редба № 6 за 

условията и реда 
за съставяне на 

бюджетната 
прогноза за 

местните дей-
ности за след-

ващите 3 години, 
за съставяне, 

приемане, изпъл-
нение и отчитане 

на бюджета на 
община Две мо-
гили за контрола 

СФУК 

   
Мярката е 
изпълнена 

Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с 
добрите управленски практики и стандарти на ЕС 

Мярка 4.2.1. Въвеждане на 
информационни технологии за 
изграждане на интегрирана система за 
управление в общината 

Бр. въве-
дени 

техно-
логии 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

С измененията и 
допълненията на 
АПК от 2014 г. е 
въведено изиск-

ването за поетап-
но въвеждане на 

комплексното 
административ-
но обслужване 
(КАО) в адми-
нистрациите. 

По време на 
първия етап от 

изграждането на 
системата- 2014 

– 2015 г. се 
постави начало-

то на КАО с 
въвеждането в 

системата на оп-
ределен брой ад-
министративни 

През 2016 е. е разкрит 
нов, лесно достъпен за 
гражданите и бизнеса 
„Център за услуги и 

информация на гражда-
ните“, изнесен във фрон-
талната част на партера 
на сградата на общината 

През 2016 г.   е обо-
собено и започна работа 

единно деловодство в 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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През 2014 г. в 
Общината се ра-
боти по анализа 
на документите, 
които заявите-
лят следва да 

представи на ад-
министрацията и 
предприемане на 
действия по из-
менение и до-

пълнение на нор-
м-тивните акто-
ве, приемани от 
ОбС с цел при-
веждането им в 
съответствие с 

изискванията за  
въвеждането на 

КАО. 
Общинска адми-
нистрация Две 

могили извърши 
преглед на пре-
доставяните ад-
министративни 

услуги и приведе 
тяхното наиме-
нование и нор-

мативно основа-
ние в съответ-
ствие с актуал-
ния Списък на 

унифицираните 
наименования на 
административн

ите услуги 
(СУНАУ). 

услуги ГРАО,  
чийто образци са 

достъпни за 
гражданите в 

Центъра за ин-
формационни 

услуги на граж-
даните. След 

заплатена такса 
на услугата – по 
банков път или в 

брой в ЦУИГ, 
гражданите мо-

гат да получат на 
точно посочен от 
тях адрес съот-
ветната адми-

нистративна ус-
луга(издадено 

удостоверение), 
чрез лицензиран 
пощенски опе-
ратор, като раз-
ходите по дос-
тавката се зап-

лащат чрез нало-
жен платеж за 

сметка на заяви-
теля, а ако това 
изрично не е за-
явено в подаде-
ното заявление, 

искане и др., 
заявената адми-
нистративна ус-
луга се получава 

в ЦУИГ. 
 

общината. 
Електронната система за 

документооборот оси-
гурява прозрачност на 

дейностите по създаване, 
обработка, движение, 
съхранение и унищо-

жаване на документи с 
изтекъл срок за съхра-
нение За запазване це-
лостта на архивните 

регистри, създадени през 
периода от 1946 до 1978 
г. през м. май 2016 г. е 

направено заснемане на 
12 500 страници от ста- 

КАО рите семейни 
регистри. 

Мярка 4.2.2. Цялостна  реализизация Реализи- Текущ Община Две мо- Община Две мо- През 2016 г.броят на  Мярката се 
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на проекта за електронно 
правителство 

ран 
проект 
(бр.) 

о, през 
пл. 

период 

гили предоставя 
на гражданите и 
бизнеса 17  услу-
ги по електронен 

път в съответ-
ствие със ЗЕУ. 

гили предоставя 
на гражданите и 
бизнеса 17  услу-
ги по електронен 

път в съответ-
ствие със ЗЕУ. 

извършените админис-
тративни услуги е пови-
шен с 10%в сравнение с 

2015 г. 

изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO –
стандартите в работата на общинската 
администрация 

Бр. въве-
дени стан-

дарти 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства 

Мярка 4.3.1. Създаване на нови 
публично-частни партньорства в 
областта на публичните услуги и 
туризма 

Бр. нови  
ПЧП 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 

Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития 

Мярка 4.4.1. Организиране на местни 
културни празници и инициативи, 
свързани с местните обичаи и 
традиции 

Среден 
бр. еже-
годни 
ини-

циативи 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

9 любителски 
певчески колек-
тива популяри-

зират фолклора и 
традициите на 

община Две мо-
гили.Участват в 
регионални и на-
ционални  проя-
ви носят много и 
престижни отли-

чия в община-
та.Възстановени 
са народни оби-
чаи и традиции, 
като в общината 

се отбелязват  
Бабинден, Три-

”В Две могили и 
селата Широк-
ово, Острица, 

Каран Върбовка, 
Чилнов, Батиш-
ница, Бъзовец и 
Кацелово фун-

кционират само-
дейни вокални 

състави а в 
с.Баниска – са-
модеен театра-

лен състав. 
В общината 

функционира 
Общински дет-
ски комплекс, 

към който рабо-

В общината са регис-
трирани 11 културни 

центъра. Изключение е 
само с. Пепелина, къде-
то поради малкия брой 
жители, не е възможно 

съществуването на чита-
лище. Субсидирана чис-
леност 16 бройки. Във 

всички културни инсти-
туции, без Могилино, са 

създадени и развиват 
дейност самодейни пев-
чески състави и групи. В 

репертоарите им се 
включват изпълнения на 

песни от автентичния 
фолклор, стари градски 

песни, патриотични, 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 
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фон Зарезан, 
Цветница, Ве-
ликден, Еньов-
ден, в с. Широ-
ково - всяка го-
дина „денят на 
заврения зет”. 
Пета поредна 
година през м. 
юни в местност 
„Аязмото” в с. 

Каран Върбовка 
се осъществява 
събора „Жива 

вода”, В с. Каце-
лово през м. ав-

густ се провежда 
уникалния „Съ-
бор на хърцои-

те”. 
12-та по-редна 
година градът е 

домакин на 
Междуна-родния 

детски 
фолклорен фес-
тивал „С фолк-
лора от минало-

то-заедно в бъде-
щето” 

тят детски тан-
цов ансамбъл 

„Ралички”,вокал
но студио „Кей-

си”,група за 
турски фолклор 
„Йълдъз” и сту-
дио за модерен 

балет 

както и ав-торски песни, 
а освен това се пресъз-
дават и традиционни 

обичаи /Йордановден, 
Бабинден, Трифон Заре-
зан, лазаруване и др./.Са-
модейните състави учас-
тват в почти всяко кмет-
ско или общинско меро-
приятие. В с. Кацелово, 

през м. август се проведе 
VІІ-я „Събор на хърцо-

ите”, а в Каран Върбовка 
- VІІ-и фолклорен фести-
вал „Жива вода”. Съби-
тията са включени в На-
ционалния културен ка-
лендар. Програмата за 

развитие на читалищната 
дейност в община Две 

могили през 2016 г. даде 
широко поле за изява на 
самодейните състави и 

читалищни групи.  С вся-
ка изминала година се 

увеличава броят на 
участници и зрители. Са-
модейните състави от об-
щината прославят мест-
ния бит и култура, и по-
лучават престижни наг-
ради, медали, плакети, 

грамоти. 

Мярка 4.4.2. Участие на общината в 
съвместни културни мероприятия с 
партньорски организации 

Среден 
бр. еже-
годни 

участия 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Децата от ОБДК 
Две могили взе-
ха участие в ре-
дица меропри-

ятия в страната и 
чужбина.Група-

Децата от Об-
щински детски 
комплекс Две 
могили взеха 

участие в редица 
мероприятия в 

Децата от 
ЦПЛРИСКИОНИС Две 
могили взеха участие в 
редица мероприятия в 
страната и чужбина. 
Група „Йълдъз” взе 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
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та по турски 
фолклор „Йъл-
дъз” участва в 

Празника на де-
тето в гр. Ал-

тънова, Турция и  
в концерта на 
„БАТЕР” в гр. 

Бяла..ДТА”Рали
чки” взе участие 
в  Международ-

ния фестивал 
„Македонски 

средби” в гр. Не-
готино, Македо-
ния, и в Между-
народния детски 
фолклорен фес-

тивал „Опо весе-
ло” в гр. Радо-
виш, Македо-

ния. ДВС„Кей-
си” взеха учас-
тие в Детския 

фолклорен фес-
тивал „Фолклор-
на огърлица” в 

гр. Котел, в 
концерт„БАТЕР” 

в гр. Бяла и в 
Международния 
фестивал в гр. 

Неготино, Маке-
дония. Всяка го-
дина на 8 април-
Деня на ромите, 
ромската група 

„Ланомен” изна-
ся концерт пред 
двемогилската 

страната и чуж-
бина. 

участие в празничния 
концерт по повод Деня 

на майчиния език, който 
се проведе в гр. Русе 
.ТФ” Йълдъз”  взеха 

участие в празничния 
концерт по повод 

празника на гр. Две 
могили през месец 

август.Изнесоха концерт 
в с.Помен и участваха в 

коледния концерт, 
организиран от ЦПЛР и 

Община Две могили. 
Детски танцов ансамбъл 
”Ралички” изнесоха кон-

церт в редица села в 
община Две могили. 

ЦПЛР организира 
Коледния концерт в гр. 

Две могили. 

дикатори 
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общественост. 
Група „Лано-

мен” взе участие 
и в концерта  

„БАТЕР” в гр. 
Бяла. 

ОДК Две могили 
е организатор и 

на Междуна-
родния детски 

фолклорен фес-
тивал „С фолк-
лора от минало-

то-заедно в бъде-
щето”, който се 
проведе за 11 
пореден път. 

Цел 4.5. Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на живот 
чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС 

Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на 
спечелените проекти и дела на 
привлечените средства от ЕС за 
развитието на общината, за 
съхраняване и развитие на културно-
историческото наследство, 
традициите и занаятите 

% увелич. 
на проек-

тите 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

Община Две мо-
гили изпълнява 
проекти по раз-
лични оператив-

ни програми 
(ПИП, 

ОПАК,ПУДООС 
ПРСР, ПРЧР, 

КРАСИВА БЪЛ-
ГАРИЯ), които 
допринасят за 
развитието на 

общината. 

Община Две 
могили 

изпълнява 
проекти по 
различни 

оперативни 
програми (ПИП, 

ПУДООС, 
ОПАК, ПРСР, 
ПРЧР), които 
допринасят за 
развитието на 

общината. 

Община Две могили 
изпълнява проекти по 
различни оперативни 
програми (ПУДООС, 
ПРСР, ПРЧР), които 

допринасят за развитието 
на общината. 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина 

Мярка 4.6.1. Сключване на договори 
за партньорство с други общини в 
страната 

Бр. нови 
договори 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

 

С Решение № 
102 по Протокол 

№ 6 от 
29.01.2016 г. 

ОбС – Две моги-

През  2016г., съгласно  
Решение №288 по 

Протокол №13-
15.07.2016г. ОбС дава 

съгласие за сключване на 

 

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
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ли дава съгласие 
за споразумение 

за сътрудни-
чество с община 
Адунаци Копъ-

чени, окръг 
Гюргево 

Споразумение за сът-
рудничество с град Яго-
тин, Киевска област, Ре-
публика Украйна. Спо-

разумението е сключено 
през м.август 2016г. 

ните ин-
дикатори 

Мярка 4.6.2. Посещения и проучване 
на място на опита на други 
администрации в страната и в 
чужбина 

Бр. 
посеще-

ния 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

ОбС Две могили, 
заедно с Кмета 
на Общината, 

Зам. кмета, кме-
тове на кметства 
от Общината и 
служители от 

общинска адми-
нистрация посе-

тиха Община 
Дряново с цел 
запознаване с 

работата на ад-
министрацията и 
обмяна на опит. 

   

Мярката се 
изпълнява 
текущо в 

рамките на 
предвиде-
ните ин-
дикатори 

Мярка 4.6.3. Интегриране с други 
общини в страната и ЕС за 
разработване на съвместни проекти за 
икономическо развитие, туризъм, 
културно сътрудничество,екология и 
др 

Бр. 
проекти 

Теку-
що, 
през 
пл. 

период 

    

Липсва 
инф. за 

започнало 
изпълнение 



 


