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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ••••ОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 08141/2006, 2007;e-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА 

ДВЕ МОГИЛИ ЗА МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.  
ЗА 2016 г. 

 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 

Представям Ви отчета за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община 
Две могили за 2016 г. Изпълнявайки законовите изисквания, използвам повода да направя и 
междинна оценка за изпълнението на Програмата и да планирам действията си до края на 
мандата и по-конкретно в рамките на започващата 2017 г. 

 
Отчитам пред Вас първата година от своя мандат, осъзнавайки отговорността си и 

пред гражданите на общината. Годината бе изпъстрена с много предизвикателства, които бих 
могъл да обобщя така: 

 
• 2016 г. бе основополагаща и даваща отправна точка за провеждането на 

общинските политики за мандат 2015 – 2019 г., насочени към постигане на 
целите, които си поставихме в мандатната програма; 

• 2016 г. бе третата от програмен период 2014 – 2020 г., в която общината 
подготви и кандидатства за финансиране от оперативните програми на важни 
за развитието си проекти; 

• 2016 г. бе година на консултации за най-добрия подход за осигуряване на 
основните услуги на населението. 

 
Изложението включва представяне на постигнатото по приоритетните области на 

Програмата с цел превръщане на Община Две могили в едно добро място за живеене, а 
именно: 

� Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността на община 
Две могили; 

� Повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетост; 
� Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на 

вътрешнообщинските различия между града и селата на общината; 



2 
 

� Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество. 
 

 
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

Два са важните приоритети, които целят да създадат условия за увеличаване на 

конкурентноспособността на общината – планиране на дългосрочно и средносрочно 

устойчиво развитие на общината в различните сектори на обществения живот – икономика, 

градоустройство, социална сфера, комунално стопанство, образование, туризъм и др. с 

активното участие на гражданското общество и създаване на предпоставки за стимулиране 

на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни предприятия с цел създаване и 

поддържане на работни места. 

През 2016 г. общината съумяваше да привежда плановия процес в съответствие със 

задоволяване на обществените потребности и приоритетите за страната. 

По изпълнението на планираната дейност за Приемане на Общ устройствен план на 

общината (ОУПО) през 2016 г. Община Две могили е включена в поименния списък на 

общините за финансово подпомагане на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. През 2017 г. ще бъдат проведени процедурите за избор на изпълнител по 

реда на Закона за обществените поръчки за изработване на ОУПО. 

Своевременно бяха предлагани допълнения и актуализация на Плана за развитие на 

Община Две могили 2014 – 2020 г. Бяха допълнени приоритети, свързани с развитие на 

инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социални процеси в 

населените места на общината и развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 

подобряване на жизнената среда. В изпълнение на взетите от Общински съвет решения за 

допълнение на Плана за развитие и даденото съгласие за кандидатстване по оперативни 

програми бяха подготвени следните проекти: 

 

� В областта на развитие на транспортната инфраструктура общината подготви и 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони и Междуведомствената комисия 

за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет със следните проекти: 
 

1. 

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

Целта на проекта е възстановяване на 
техническите характеристики на 
общинска пътна мрежа по път RSE 1082, 
път RSE 2004, път TGV 1137  

5 378 
283,56 лв. 

ПРСР 
2014-

2020 г., 
подмярк

а 7.2 

2. 

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

Целта на проекта е подобряване, 
осигуряване на носимоспособност на 
пътната конструкция, подобряване на 
транспортно-експлоатационните 
качества, осигуряване на условия за 

1 954 
000,00 лв. 

ПРСР 
2014-

2020 г., 
подмярк
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безопасност на движението, комфорт на 
пътуващите и добро отводняване на 
улиците в гр. Две могили, с.Чилнов, с. 
Кацелово, с. Каран Върбовка, с. Острица, 
с. Широково 

а 7.2 

3. 
„Авариен ремонт 
на улици в гр. Две 
могили” 

Целта на инвестиционния проект е 
възстановяване техническите 
характеристики на земното легло, 
трошенокаменната настилка и 
асфалтобетоновото покритие на 
разрушените улици. 
Предлаганите за авариен ремонт улици 
са с незадоволително и лошо техническо 
състояние. Общата им дължина е 
приблизително 780 м. и окончателно ще 
бъде определена след изготвяне на 
техническия проект и изготвянето на 
количествени и количествено 
стойностни сметки. Ширината на 
уличните платна е 6 м. за ул. „Христо 
Ботев”, 5,5 м. за ул. „Безименна” и ул. 
„Чипровци”. Необходимо е премахване 
на тревната растителност и 
възстановяване на габарита на ул. 
„Чипровци” с последващо 
възстановяване на трошенокаменната 
настилка и асфалтобетоново покритие. 
За другите две улици ще бъде 
премахнато компрометираното 
асфалтобетоново покритие, ще бъде 
възстановена трошенокаменната 
настилка и положен нов асфалтобетон. 

703 047,23 
лв. 

Междуве
домствен

а 
комисия 

за 
възстано
вяване и 
подпомаг
ане към 

Министе
рски 
съвет 

(МКВПМ
С) 

4. 

„Ремонт и 
реконструкция на 
покрив на спортен 
комплекс СУ „Св. 
Св. Кирил и 
Методий” гр. Две 
могили” 

Целта на проекта е отремонтиране на 
покривната конструкция и подмяна на 
старата хидроизолацията с нова, тъй като 
старата е компрометирана, като 
паралелно се направи и топлоизолация 
на покрива  

70 254, 39 
лв. 

Междувед
омствена 
комисия 

за 
възстанов

яване и 
подпомага

не към 
Министер
ски съвет 
(МКВПМ

С) 

 

� С цел осигуряване безопасност на движението, през отминалата година бе 

извършена прокурорска проверка на изградените изкуствени неравности по пътното платно и 

разпореждане за привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-10 

от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на 

изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и 

изискванията към тях, издадена от МРРБ и МВР. Това наложи премахване на 
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съществуващите, проектиране и изграждане на нови изкуствени неравности по пътното 

платно, отговарящи на нормативните изисквания. През 2016 г. строително-монтажните 

дейности бяха изпълнени пред СУ и ДГ гр. Две могили, а сега предстои същите дейности да 

бъдат изпълнени по бул. „България” в град Две могили.  
� Във връзка с развитието на екологичната инфраструктура и ефективното и 

ефикасно управление на отпадъците Община Две могили участва в Регионалното сдружение 
за управление на отпадъците регион Борово (Бяла, област Русе). Сдружението реализира 
проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово 
(Бяла, област Русе)”, който се изпълнява в партньорство с общините Борово, Бяла, Ценово, 
Две могили, Полски Тръмбеш и Опака. Целта на проекта е изграждането на необходимата 
инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани на територията на регион Борово, обхващащ Борово, Бяла, Две 
могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. Общата площ на проектния регион 1 800,7 км². 
 Поради 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, което включва следните дейности: 

1. Клетка № 1; 
2. Вертикална планировка; 
3. Инсталации на техническата инфраструктура; 
4. Пречиствателна станция, сгради, машини и съоръжения към нея; 
5. Контролно-пропусквателен пункт, електронна везна, работилница и мивка за 

камиони; 
6. Парко-устройство и видеоконтрол; 
7. Мобилно-експлоатационно оборудване /компактор и транспортно средство за 

извозване на остатъчните отпадъци към клетката/; 
8. Довеждаща инфраструктура; 
9. Инсталация за сепариране на отпадъците; 
10. Инсталация за компостиране. 
През 2016 г. на Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ е прието решение със съгласието на 
общинските съвети на общините членки, изграждането на сепарираща и компостираща 
инсталации по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за 
регион Борово /Бяла, област Русе/» да се финансира със собствени средства на общините и 
доплащане с безлихвен заем от ПУДООС в размер на 2 000 000 лв. за срок от 3 години с 1 
година гратисен период. Средствата, с които всяка една община ще участва при 
финансирането на проекта и погасяване на заема ще бъдат обвързани с регистрираните 
жители по настоящ адрес на съответната община и чрез събраните по реда на чл. 64 от ЗУО 
отчисления. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Две могили 2015 -
2020 г. е разработена и приведена в съответствие с Методически указания за разработване на 
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общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., одобрени със 
Заповед № РД-211 / 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите. Същата е 
разгледана на заседание на Общински съвет Две могили и приета с Решение № 146 по 
Протокол № 9 от 25.03.2016 г. 

Основните комунални услуги за населението – сметосъбиране, сметоизвозване, 
поддържане на депото за твърди битови отпадъци, зимно поддържане на уличната мрежа в 
града се осъществяват от „Черни Лом 2008“ ЕООД гр. Две могили. Създаденото през 2008 г. 
Общинско търговско дружество, въпреки усилията на новоизбрания управител и екипа му за 
стабилизиране, не успя да постигне желаната ефективност и рентабилност, поради което се 
предложи откриване на производство по ликвидацията му през 2017 г. Комуналните 
дейности ще се извършват самостоятелно от общината, а не чрез външни изпълнители, което 
считам, че ще покаже целесъобразността си още през настоящата година. 

Община Две могили, съвместно с ДКИС – МВР, подготви проект за кандидатстване 
по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.”, приоритетна ос 4: „Превенция и 
управление на риска от наводнения и свлачища”, специфична цел 05 – „Насърчаване на 
адаптирането към последиците от изменението на климата, превеция и управление на риска: 
5ii – Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия”. Проектът цели изграждане на Системи за ранно предупреждение и оповестяване 
на населението при бедствия – процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и 
управление на риска от наводнения, в това число екосистемни базирани решения”.  

През изминалата година общината активно участва в подготовката на стратегия 
„Водено от общностите местно развитие“ и работата на Местна инициативна група „МИГ 
Лидер на територията Две могили - Иваново”. Сдружението кандидатства съгласно 
изискванията на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. и бе одобрено за подготовка на стратегия “Водено от общностите местно развитие”. 

• Поддържането на регулационните планове и кадастралните и 

специализираните карти за устройствено планиране на територията на община Две могили 

цели улесняване на проектирането, строителството, ремонта на подземните проводи и 

съоръжения и др. за нуждите на бизнеса и гражданите. По отношение реализацията на 

проекти за изграждане и подмяна на водопроводи е изготвен технически проект за 

изграждане на водопровод в индустриална зона „Запад” през 2016 г. Предвиждаме през 2017 

г. да се изгради водопровода, както и да се изработи технически проект за изграждане на 

водопровод в индустриална зона „Изток”. Реализирането на тези проекти ще бъде 

предпоставка за стимулиране на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни 

предприятия, както и създаване на условия за отглеждане на животни. В тази връзка следва 

да се отбележи, че с Решение № 103 по Протокол № 7 от 19.02.2016 г. на Общински съвет 

Две могили бе прието изменение в Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две 

могили. Измененията касаят изискванията към животновъдните обекти на територията на 

общината, както и обособяване на зони за отглеждане на животни, тъй като това е един от 
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основните поминъци на местното население. Животновъдите разполагаха с една година 

гратисен период за привеждане на своите обекти в съответствие с нормативните изисквания. 

� През 2016 г. успяхме да запазим нивата на местните данъци, но бяха 

актуализирани размерите на таксите и цените на административните услуги чрез изменения в 

местната нормативна уредба. С решения № 220 по Протокол № 11/27.05.2016 г. и № 404 по 

Протокол № 21/22.12.2016 г. на Общински съвет – Две могили бе изменена и допълнена 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица. Прецизирани бяха наименованията на 

услугите в съответствие с Регистъра на услугите и сроковете за извършване им, което се 

отрази и в размерите на дължимите такси за предоставянето им. Измененията бяха възприети 

от потребителите на услугите като целесъобразни и няма постъпили възражения. 

� Програмата за управление предвижда анализ и използване на ресурса на 

общинската собственост в различните й правно-организационни форми. В тази връзка с 

Решение № 72 на Общински съвет по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. бе приета Общинската 

стратегия за управлението на общинската собственост в Община Две могили за мандат 2015 

– 2019 г. В съответствие с приетата стратегия с Решение № 73 на Общински съвет по 

Протокол № 6 от 29.01.2016 г. е приета и Годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост 2016 г. В разработените стратегически документи са 

анализиране ресурсите и правно-организационните форми за използването й. В края на 

годината бе одобрена нова структура и численост на общинската администрация и бе 

създаден отдел за ефективно управление на общинската собственост.  

� Една от приоритетните области за общината е развитието на туризма и 

утвърждаването и популяризирането на общината като туристическа дестинация. С решение 

№ 354 по Протокол № 18 от 30.09.2016 г. на Общински съвет Две могили бе приета 

Програмата за развитие на туризма за периода 2016 – 2018 г. след анализиране на ресурсите 

и възможностите за развитието му. В изпълнение на програмата бяха подобрени условията за 

развитие на туризъм в пещера „Орлова чука”, като основна туристическа дестинация на 

територията на общината. Бяха извършени ремонтни дейности и преоборудване на хижа 

„Орлова чука” и търговския обект, с което считаме, че привлякохме повече туристи през 

отминалия туристически сезон. На територията на общината, в село Каран Върбовка е 

ситуиран и манастир „Света Марина“, който е известен със своето аязмо. Манастирът е 

национално популярен и също привлича много посетители, особено по време на провеждане 

на събора „Жива вода”, както и в навечерието на църковния празник „Света Марина”, но 

считаме че има още потенциал за развитието му. През 2016 г. с Решения № 205 и 206 на 

Общински съвет по Протокол № 10 от 22.04.2016 г. бе допълнен Планът за развитие на 

община Две могили и подкрепена инициативата на манастир „Света Марина” село Каран 

Върбовка да кандидатства с проектно предложение с наименование: „Ремонт и 

реконструкция на манастир „Света Марина” с. Каран Върбовка по Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. Вярвам, че с реализирането на проекта, манастирът ще стане 

още по-привлекателно място за развитие на селския туризъм. Очертаваме като насока за 
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бъдещата ни работа по-широко популяризиране и рекламиране на туристическите обекти на 

територията на общината за привличане на повече посетители. 

Към 30.12.2016 г. постъпленията от дейности в областта на туризма са както следва: 

от туристически данък 97,20 лв., от такси за категоризации 1 650 лв., от продажба на билети 

за посещение на пещера „Орлова чука” – 64 294 лв., от продажби в търговския обект при 

пещера „Орлова чука” – 7 397 лв. и от продажба на рекламни материали – 2 002 лв. 

 
Проблеми и посоки за развитие през 2017 г.:  

o Повишаване на ефективността за управление на отпадъците чрез доизграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ 

и извършване на комуналните дейности самостоятелно от общината. 

o Поддържане на благоприятна данъчна среда. 

o Приемане на общия устройствен план като основа за по-нататъшно устройствено 

развитие на територията като предпоставка за развитие на нови предприятия и бизнес- 

начинания. 

o Популяризиране и рекламиране на Община Две могили като туристическа 

дестинация. 

 

Амбициозните цели, свързани с ефективния мениджмънт при управление на 

финансовите и материалните ресурси на общината, изграждане на доверие в общинската 

администрация и засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското 

общество бяха реализирани чрез следните дейности: 

� През 2016 г. бе увеличена събираемостта на публичните вземания, както чрез 

способите на доброволните плащания, така и по реда на принудителното събиране с тясното 

взаимодействие на частните съдебни изпълнители.  

Постъпленията по видове плащане към 30.12.2016 г. и сравнени към 30.12.2015 г. са 

представени в следващата таблица: 
 

Вид 
плащане 

Наименование 

Приходи за 
период 

01.01.2015 - 
30.12.2015 г. в 

лева 

Приходи за 
период 

01.01.2016 - 
30.12.2016 г. в 

лева 
1400 Патентен данък 7708 7580 
2100 Данък недвижим имот 115109 115498 
2300 Данък МПС 169971 221961 
2500 Данък придобиване на имущество 158971 123556 
2800 Туристически данък 38 97 
3400 Други данъци 89 44 
6500 Глоби и лихви 24070 29002 
    
 Общо имуществени данъци 475956 497738 
2400 Такса битови отпадъци 385224 373806 
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За отчетния период са съставени 365 акта за установяване на задължения от органите 

по приходи в общината. Образуваните изпълнителни дела са 168 бр., от които 159 дела за 

данъчни задължения. Напълно приключени с изпълнение или прекратени изпълнителни дела 

са 36 бр., с частични плащания 60 бр. и висящи, без плащания по тях 110 бр. Постъпилите 

суми за 2016 г., събрани от частни съдебни изпълнители са в размер на 21 500 лв. Като 

процентно съотношение събраните задълженията от страна на частни съдебни изпълнители, 

произтичащи от данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, такса 

битови отпадъци и др. е средно около 15 % за предходни години и около 2 % за текущата 

година, като останалата част се заплаща доброволно от данъчнозадължените лица. Усилията 

ни продължават да са насочени към постигане на още по-висока събираемост на 

задълженията на физическите и юридическите лица по Закона за местните данъци и такси. 

� Чрез дейността на отдел „Финасово-счетоводни дейности и бюджет“ се цели 

осигуряване на добро качество на счетоводното обслужване и пълнота и изчерпателност при 

отчитане на стопанските операции. Извършени са следните дейности през 2016 година: В 

периода 01.2016 г.- 02.2016 г. са извършени всички процедури, свързани с годишното 

счетоводно приключване за 2015 г., като са осчетоводени: резултатите от инвентаризацията; 

провизии на просрочените вземания; приписаните приходи от безвъзмездно отдаване под 

наем на обекти-общинска собственост и на отдадени под наем помещения на цени под 

базисните; приходи и разходи, отнасящи се за 2015 г., за които са издадени фактури през 

2016 г.; дела на инвестицията на общината в дружествата с общинско участие на база 

собствения им капитал; провизиите за неплатени отпуски; неизразходените средства от 

дарения и др. При приемането на годишните счетоводни отчети от второстепенните 

разпоредители са извършени контролните процедури относно: равнения на информацията на 

касова и начислена основа; равнения на начални салда; приключвателни операции; правилно 

отразяване на всички операции, свързани с имущественото и финансовото състояние; 

използване на задбалансовите сметки за отразяване на ангажиментите по договори и новите 

задължения за разходи и др.  

В края на отчетния период общината има 19 /деветнадесет/ второстепенни 

разпоредители, от които 9 /девет/ кметства, като две от тях са образувани през м. ноември 

2015 г., Средно училище в гр. Две могили, ПГСС гр. Две могили, Основно училище с. 

Баниска, две детски градини, ЦПЛРИСКИОНИС, Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост с. Могилино, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

умствена изостаналост гр. Две могили, Център за обществена подкрепа гр. Две могили и 

общинско предприятие “Обществено хранене” гр. Две могили. Две от кметствата на селата 

Острица и Могилино са образувани, след провеждането на местните избори през м. ноември 

2015 г.  

Спазени са указанията на Министерството на финансите в ДДС № 14 от 30.12.2013 г. 

за въвеждането от 2014 г. нов Сметкоплан на бюджетните организации. 



9 
 

Първоначалният бюджет на община Две могили за 2016 г. бе приет с Решение № 74 

взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 6/29.01.2016 г. и е в размер 

на 5 623 244 лв., в това число: 

- приходи за държавни дейности 2 895 179 лв., от които държавен трансфер на обща 

допълваща субсидия 2 725 177 лв.; приход от наем земя на училищата – 9 534 лв.; 

временно съхранявани средства /минус/ - 2462 лв. и преходен остатък – 162 930 лв.; 

- приходи за местни дейности 2 728 065 лв., от тях: данъчни приходи 483040 лв., 

неданъчни приходи 1 168 647 лв., обща изравнителна субсидия 527 200 лв.; обща 

изравнителна за зимно снегопочистване – 83 000 лв., целева субсидия за капиталови 

разходи 340 900 лв., трансфери /минус/ - 28763 лв., временни безлихвени заеми – 252 

600 лв.; операции с финансови активи – 58 050 лв., временно съхранявани средства 

/минус/- 13 448 лв., погашение по дългосрочни кредити – /минус/ - 26 432 лв., друго 

финансиране /минус/ - 150 961 лв., преходен остатък – 34232 лв.; 

и съответно план за разходите в размер на 5 623 244 лв., от които: 

- разходи за държавните дейности – 2 895 179 лв.; 

- разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 242 669 

лв.; 

- разходи за местни дейности - 2 485 396 лв. 

След направените актуализации в рамките на отчетния период бюджетът на общината 

е в размер на 6 205 002 лв. в приходната и разходната част. Изпълнението на приходи с 

държавен характер е в размер на 3 233 999 лв., а на приходите с местен характер са в размер 

на 2 467 201 лв. Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 

отчетния период са в размер на 3 233 999 лв., а на разходите за местни дейности е 2 150 124 

лв. Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2016 г. на общината 

възлиза на 5 701 200 лв. 

� Една от основните функции на общинската администрация е осигуряване на 

административното обслужване. През отминалата 2016 г. бе разкрит нов, лесно достъпен за 

гражданите и бизнеса „Център за услуги и информация на гражданите”, изнесен във 

фронталната част на партера на сградата на Общината. Канализиран бе процесът на 

извършване на административните услуги. Една от причините за бързата адаптация на 

администрация и граждани към ЦУИГ е опростената процедура по извършване на услугите 

по ГРАО, нотариалните заверки и плащането на местните данъци и такси. Гражданите 

депозират своето искане за съответната услуга в центъра и в нормативно установения срок 

идват да получат готови документи. По този начин се доближаваме до принципа на 

обслужване „на едно гише” чрез заработване на ясно откроени фронт и бек офиси.  

През 2016 г. общият брой на извършените административни услуги се е завишил с 10 % 

в сравнение с 2015 година. Регистрирани са общо 8 074 услуги на физически и юридически 

лица, както следва: 

• Административни услуги по гражданска регистрация    2659 бр. 

• Нотариални заверки         1852 бр. 
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• Административни услуги „Общинска собственост”    426 бр. 

• Административно-технически услуги „Устройство на територията”  2652 бр. 

• Административни услуги „Селско стопанство”     83 бр. 

• Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт”   33 бр. 

• Административни услуги „Социални дейности”     29 бр. 

• Административни услуги „Местни данъци и такси”     1225 бр. 

Събраните административни такси и цени на услуги, съгласно Наредба № 5 на 

Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физическите и юридическите лица за периода 01.01. - 31.12.2016 год. са в 

размер на 42 277 лв., а стойността на административно - технически услуги е 20 867 лв. В 

сравнение с 2015 год. стойността на събраните такси и цени на услуги от потребителите на 

услуги е увеличена със 6 604 лв. Не се предвижда следващо увеличаване размера на 

административните такси и цени на услугите за физическите лица и бизнеса. 

По отношение повишаване качеството на административното обслужване усилията са 

насочени към търсене на възможности да се облекчат част от процеса по предоставяне на 

всички видове административни услуги на гражданите и бизнеса, като за целта се разшири 

принципа на работа „на едно гише” и се разкрие второ работно място за административното 

обслужване на гражданите и бизнеса в Центъра за услуги и информация на гражданите, 

където да се извършват всички видове административни услуги. 

В съответствие с процедурите по поетапното въвеждане на комплексното 

административно обслужване, чията нормативна рамка се съдържа в АПК, администрацията 

започна служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги чрез 

различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се 

качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши 

удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се както намаляване на 

административната тежест, така и спестяване на време и средства на гражданите. 

Физическите и юридическите лица получават необходимите им услуги, без да е нужно да 

предоставят информация или доказателствени средства, които вече са налични в 

администрацията. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга по гражданско състояние от 

друга администрация може да направи това, чрез подаване на „Заявление за заявяване на 

услуга“ в центъра за административно обслужване. Служителят, приемащ услугата от 

гражданина, стартира процедурата по издаване на документа от друга общинска 

администрация. В заявлението се посочва начина на получаване на услугата – на място в 

Община Две могили, чрез лицензиран пощенски оператор, на указано от заявителя място или 

по електронен път. 

През изминалата година бе обособено и заработи единно деловодство в общината. 

Чрез него се осъществява деловодната дейност, приема се и се регистрира постъпващата 

входяща кореспонденция в общината и се предава за изпълнение на звената в 

администрацията, съобразно Вътрешните правила за документооборот. Оформя се и 

регистрира изходящата кореспонденция според адресата и се осигурява нейното изпращане. 
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Служителите в деловодствато следят за спазването на сроковете за изпълнение на 

преписките, като при просрочие докладват на преките ръководители и секретаря на 

общината. Изготвят и отчет за спазване на сроковете до кмета на Общината. В деловодството 

гражданите и организациите могат да получат информация за хода на работата и движението 

на преписките, когато това представлява законен интерес за тях. Тук се приемат заявления и 

се регистрират устни запитвания по реда на Закона за достъп до обществена информация. По 

този начин е организирано съхраняването и обработката на документите на общинска 

администрация в съответствие със Закона за Националния архивен фонд и подзаконовите 

актове към него, както и Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване на Община 

Две могили. Съобразно новата структура на общината звеното ще осъществява и архивната 

дейност, като: 

� приема приключилите през деловодната година дела на хартиен носител; 

� регистрира и съхранява приетите документи; 

� създава справочен апарат към делата; 

� предоставя документи за ползване от служители на общинска администрация при 

спазване на установения ред и вътрешни правила; 

� участва и извършва експертиза на ценността на документите; 

� организира, подготвя и предава ценните документи в Отдел „Държавен архив” гр. 

Русе; 

� Изработва и актуализира Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване на 

отделните видове документи в Община Две могили. 

Като проблем следва да се отчете и липсата на разкрита регистратура по Закона за 

защита на класифицираната информация, както и служители с разрешен достъп по реда на 

същия закон и правилника за приложението му. Активно работим по регистрирането и 

разкриването на секретно деловоство, като първоначално новият служител по сигурността на 

информацията следва да премине обучение и да получи разрешение за достъп до 

класифицирана информация. Впоследствие проучване и достъп до класифицирана 

информация трябва да получат и оперативните дежурни към Общинския съвет по сигурност. 

Постигането на прозрачна, открита, достъпна и близка до гражданите и бизнеса 

общинска администрация изисква повишаване на нивото на компетентност на служителите и 

навлизането на новите технологии в комуникацията между администрацията и гражданите, 

което предполага въвличането на специалисти в областта на информатизация на 

административния процес, техническа поддръжка на информационните системи, 

подобряване на рекламата. В тази насока извършеното през отминалата година бе: 

• Преструктуриране на администрацията чрез приемане на нова структура и 

численост от Общински съвет през месец декември; 

• Повишаване капацитета на администрацията чрез ежегодно планиране на 

обучение на персонала; 

• Привеждане на административните услуги в съответствие с Регистъра на 

услугите към Административния регистър; 
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• Подобряване на местната нормативна уредба чрез изменения в Наредба № 5 на 

Общински съвет; 

• Обособяване на единно деловодство. 

По отношение на засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското 

общество през 2016 г. бе провдено първото общо събрание на населението на град Две 

могили по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление. На събранието бе обсъден въпроса „През кой месец от годината ежегодно 

да се провежда празника на град Две могили?”. За съжаление активността на 

гласоподавателите не беше висока и това предпостави нелегитимността на общото събрание, 

което показва, че гражданското общество е недоразвито. Но този факт няма да откаже 

общинска администрация да прилага законовите форми на пряко участие на гражданите в 

местната власт, а напротив - амбицира ни да ги използваме в по-голяма степен и през 

оставащите години от мандата. 

Поддържаните публични регистри на община Две могили в интернет портала Open 

Data, както и на интернет страницата на общината правят администрацията по-достъпна за 

гражданите и бизнеса. Към месец октомври 2016 г. община Две могили завърши 

публикуването на регистри, поддържани от нея, в отворен формат в електронна платформа 

на Министерски съвет – Open Data. Регистрите, които се поддържат в отворен формат и 

които се актуализират всеки месец до 10- то число са: 

o данни за бюджета и разходването му;  

o регистър на общинската собственост; 

o регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем;  

o регистър на издадените разрешителни за строеж;  

o регистър на заверените технически паспорти на сгради;  

o регистър на обектите, въведени в експлоатация; 

o регистър на общинските предприятия. 

Чрез публикуването на гореспоменатите регистри, всеки заинтересован може да 

намери в тях информацията, от която се интересува. 

Приоритетите подобряване на жизнената среда, гарантиране и модернизиране на 

здравната инфраструктура в общината, провеждане на социална и демографска политика, 

гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование, опазване и развитие на 

културата и развитие на младежките дейности и спорта намериха изражение в следните 

дейности и проекти, реализирани от общината, в процес на реализация или подготвени за 

кандидатстване: 

 

1. 
„Обществена 
трапезария”  

Периодът на изпълнение на проекта беше от 
м. октомври 2015 г. до м. април 2016 г.  
Услугата ползваха 50 потребителя /36 
възрастни и 14 деца/ 
Целеви групи: 
- Лица и семейства на месечно подпомагане, 
с доход по-нисък от диференцирания 

15 660 лв. 

Фонд 
„Социална 

закрила” към 
МТСП 
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минимален доход; 
- Неосигурени, самотно живеещи лица с 
децата, подпомагани по Закона за семейни 
помощи за деца; 
- Самотно живеещи лица, получаващи 
минимални пенсии. 

2. 
„Нови 
възможности за 
грижа”  

Периодът на изпълнение на проекта беше от 
месец май 2015 г. до месец февруари 2016 г. 
В проекта участваха 38 лични асистента, 
които полагаха грижи за 42- ма потребителя. 
Допустимите кандидати за потребители бяха: 
- Хора с увреждания с ограничения или 
невъзможност за самообслужване; 
- Хора над 65 г. с ограничения или в 
невъзможност за самообслужване; 
- Семейства на деца, с увреждания; 
- Самотно живеещи тежко болни лица. 

163 648,64 
лв. 

Оперативна 
програма 

„Развитие на 
човешките 

ресурси” 2014-
2020 г., 

съфинансиран 
от Европейския 
социален фонд 

на 
Европейския 

съюз  

3. 
„Обичам 
природата – и аз 
участвам” 

Проектът цели подобряване на жизнената 
среда в населеното място. Благоустрояването 
и обособяването на зона за отдих допринася 
за подобряването на цялостния облик на 
населеното място.  
Със средствата са изградени зона за отдих и 
детска площадка със съоръжения за игра - 
къщичка с пързалка и люлка, стена за 
катерене, люлка - везна, пейки, кошчета, 
катерушка и беседка за отдих. 

10 000 лв. 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 

по опазване 
на околната 

среда 
(ПУДООС) 

4. 

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

Основната цел на проекта е подобряване 
качеството на предлаганите социални услуги 
на над 265 възрастни хора и такива в 
неравностойно положение, които не могат да 
си осигурят храна сами или с помощта на 
своите близки, поради финансови или битови 
затруднения. 
По проекта са закупени и монтирани: 

• Професионална ел. печка с 6 котлона и 
фурна - 2 бр. 

• Професионален хладилен шкаф 
нискотемпературен - 1 бр. 

• Картофобелачка със стойка и филтър – PL 
8 - 1 бр. 

• Зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Нож неръждаем за резени за 
зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Нож неръждаем за ленти за 
зеленчукорезачка - 1 бр. 

• Миксер мотор професионален - 1 бр. 

• Приставка за разбиване - 1 бр. 

• Приставка за пасиране - 1 бр. 

• Скара тръбна изцяло неръждаема - 1 бр. 

23 760 лв., 
от които 

21 384 лв. 
са от ФСЗ 
и 2 376 лв. 

СФ 

Фонд 
„Социална 
закрила” 
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• Аспираторен чадър без вентилатор - 4 бр. 

В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. 
„Обществена 
трапезария”  

Периодът на изпълнение на проекта е от 
15.09.2016 г. до 30.04.2017 г.  
Услугата ползват 50 потребителя, като 
целевата група е: 

• Лица и семейства на месечно подпомагане 
по реда и условията на чл. 9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално 
подпомагане; 

• Лица с доказана липса на доходи и близки, 
които да се грижат за тях, установено от 
съответната дирекция „Социално 
подпомагане“; 

• Самотно живеещи лица и семейства, които 
немогат да се издържат чрез имуществото 
си или труда си и получаващи минимални 
пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, 
несвързани с трудова дейност;  

• Скитащи и бездомни деца и лица; 

• Лица от уязвими групи - граждани на трети 
страни, по смисъла на § 1., т. 17 от 
Допълнителни разпоредби от Закона за 
убежището и бежанците. 

Предстои кандидатстване за увеличаване на 
капацитета и срока на ползване на услугата. 

19 860,50 
лв. 

Оперативна 
програма за 
храни и/или 

основно 
материално 

подпомагане 
от Фонд за 
европейско 

подпомагане 
на най-

нуждаещите 
се лица 

2. 

„Звено за 
социални услуги в 
Община Две 
могили” 

Общата цел на проекта е да се подобри 
качеството на живот и на достъпа до 
интегрирани социални услуги за социално 
включване, включително и здравни на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 
за самообслужване, както и предоставяне на 
възможности за връщане на реалния пазар на 
труда на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. 

497 293,31 
лв. 

Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 

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

Целта на процедурата е да подпомогне 
учениците от етническите малцинства във 
всички училища на територията на Община 
Две могили да се изградят като пълноценни 
граждани и да постигнат успешна 
образователна интеграция. 
Специфичните цели на проекта са: 

• повишаване качеството на образованието в 
училищата партньори, където се обучават 
интегрирано ученици от различни етноси; 

• взаимно опознаване, съхранение и развитие 
на културната идентичност и социализация 

474 813,40 
лв. 

Оперативна 
програма 
„Наука и 

образование 
за 

интелигентен 
растеж” 
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на учениците представители на 
етническите малцинства и техните 
връстници; 

• изграждане на капацитет и програмна 
рамка за сътрудничество между „родители-
учители-община-представители на 
образователни и социални институции-
НПО сектор”. 

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

Целта на проекта е подобряване на 
образователната среда за осигуряване на 
равен достъп до качествено професионално 
обучение. 
Специфичните цели на проекта са: 

• прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” – гр. Две могили за постигане 
на оптимална икономия на енергия; 

• осигуряване на достъпна среда за хора с 
увреждания, както и осигуряване на 
пълноценна интеграция и социализация 
на учениците от различните 
малцинствени групи – българи, роми, 
турци. 

1 299 116,97 
лв. 

Оперативна 
програма 

„Региони в 
растеж” 

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

Проекта има за цел намаляване разходите за 
енергия чрез внедряване на мерки  за  
енергийна  ефективност  в  сградния  фонд  
на образователната инфраструктура на 
Община Две могили; подобряване 
качеството на учебната среда, за постигане 
на по-високи нива на икономическо 
устойчиво развитие, водещи до повишаване 
качеството на услугите  в общността; 
повишаване привлекателността на региона; 
подобряване качеството на живот, жизнената 
и работна среда, равен достъп и социално 
включване на населението от 
малцинствените групи в общината. 

244 996,90 
лв., от 
които 

208 247,36 
лв. от 

НДЕФ и 
36 749,54 
лв. от СФ 

Национален 
доверителен 

Еко Фонд 

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

Целта на проекта е реконструкция и 
модернизация на: 

• Покривната конструкция ще се 
реконструира и модернизира с нови 
керемиди, изцяло - нови улуци и водосточни 
тръби; 

• Всички помещения ще бъдат на пълно 
санирани, това включва подове, тавани, 
стени, дограма, врати и подмяна на 
съществуващата ЕЛ и ВиК инсталации ;   

• Изграждане на нова отоплителна и 
вентилационна инсталация на сградата; 

982 255,61 
лв. 

ПРСР 2014-
2020 г., 

подмярка 7.2 
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• Изграждане на външна топлоизолация - 
EPS, мазилка по цялата фасада на сградата, 
съгласно проект по част „Енергийна 
ефективност“ 

 
През 2016 г. са реализирани програми за заетост към Агенция по заетостта, както следва: 

1. Проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ 
и Инициативата за младежка заетост. Назначени са 35 младежи до 29 годишна възраст на 
длъжност „Работник поддръжка” за период от 6 месеца на 8 часа със 8 наставника за период 
от 3 месеца. Наставниците проведоха обучения от 29.01.2016 г. до 28.04.2016 г. Чрез него се 
осигури заетост на регистрирани младежи до 29 г. с и без образование. Обща стойност на 
проекта е 100 000 лв. 

2. НП „Помощ за пенсиониране”, финансирана от държавния бюджет. Проектът се 
реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността „Общ 
работник” за период от 01.08.2016 г. до 22.03.2018 г. (за срок от 1 година и половина) на 8 
часа. Обща стойност на проекта е 12 500 лв.  

3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, финансирана от 
държавния бюджет. Проектът се реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е 
назначена на длъжността „Общ работник” за период от 01.08.2016г до 31.07.2018г. (за срок 
от 2 години) на 8 часа. Обща стойност на проекта е 13 300 лв. 

4. „Регионална програма за заетост”, финансирана от държавния бюджет. 
Отпуснати са 5 броя, от които за гр. Две могили са 4 бр. и за с. Каран Върбовка – 1 бр., които 
са назначени на длъжността „Общ работник” за период от 17.10.2016г. до 31.03.2017г. (за 
срок от 5,5 месеца) на 6 часа. Общата стойност на проекта 10 940 лв. 

5. НП „Помощ за пенсиониране”, финансирана от държавния бюджет. Проектът се 
реализира в гр. Две могили. Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността „Общ 
работник” за период от 01.11.2016г. до 31.08.2017г. (за срок от 1 година и 2 месеца) на 8 часа. 
В проекта могат да участват лица в предпенсионна възраст, но не повече от 2 години. Обща 
стойност на проекта е 6300 лв. 

Общината подготви кандидатски проекти за следните обекти и дейности: 

1. След обстоен анализ на предоставяните социални услуги, ясно се откроява 

проблемът с огромните суми за дофинансиране на издръжката на две от тях -  Центъра за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания гр. Две могили и Защитеното 

жилище за възрастни хора с увреждания с. Могилино. Същевременно сградния фонд, в който 

се помещават, се нуждае от постоянна поддръжка и текущи ремонти, а средствата не 

достигат. Ето защо с цел оптимизиране на разходите в този сектор, както и с оглед 

необходимостта от разкриването на нови социални услуги, през 2016 г. Община Две могили 

подготви кандидатски проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за 

социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили. Предвиждаме да 

кандидатстваме за финансирането му при подходяща отворена програма.  

2. С цел подобряване на административното обслужване и повишаване на 

административния капацитет бе подготвен проект „Административен общински център за 

обучение и подготовка”, който включва надграждане на общинска сграда (Младежки дом) в 

груб строеж, която ще бъде предназначена за административен център, ще бъде закупено 
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оборудване и обзавеждане за кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална 

зала и пр.  

3. Подготвяме преписка и разработване на проекти за „Благоустрояване на гробищни 

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

се, че през настоящата година ще успеем да кандидатстваме за финансиране. 

4. Община Две могили ще участва като партньор по процедурата за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.006 “Развитие на социалното предприемачество”, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като кандидат по проекта е фирма 

„Развитие” ЕООД. Проектната идея е насочена към включване в заетост на безработни лица 

от рискови групи на пазара на труда /хора с увреждания, над 50 и 54-годишна възраст, с 

ниска степен на образование, продължително безработни/ в сферата на социалната 

икономика. 

 В сферата на здравеопазването най-съществените проблеми на населението са 

свързани с липсата на лични лекари и достъпни здравни услуги. Въпреки намаляване броя на 

населението, при анализ на неговата възрастова структура е видно, че пациентите трудно 

биха могли да пътуват до големите градове, за да имат достъп до здравеопазване. Ето защо 

усилията ни продължават да бъдат насочени към привличане на млади здравни специалисти 

за работа в нашата община и осигуряване на прегледи от специалисти, лабораторни 

изследвания и физиотерапия. През 2016 г. активно бяха водени преговори с МБАЛ гр. Бяла 

за разкриване на физиотерапевтичен кабинет в сградата на бившата поликлиника. Общински 

съвет Две могили взе решение за отдаването под наем на това помещение, но поради 

несъответствие на условията, които предлагаме с изискванията за работа на 

физиотерапевтичната апаратура, не се стигна до сключване на договор за наем. Предстои да 

бъде извършен ремонт с цел изпълнение на изискванията, необходими за функциониране на 

апаратурата и провеждане на процедура по реда на Наредба № 7 на Общински съвет за 

отдаване под наем. Също така в края на годината се взе решение и за отдаване под наем на 

стоматологичния кабинет в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили. Предстои 

процедура за провеждане на публично оповестен търг, след което и сключване на договор за 

наем. Така ще се осигури стоматологична помощ за подрастващите, както и изграждане на 

здравословни навици и здравна култура у учениците. 

 На територията на община Две могили функционира Център за спешна медицинска 

помощ, обслужващ територията на цялата община и населените места с. Кошов, с. Червен, с. 

Табачка и с. Тръстеник в община Иваново и с. Батин, с. Обретеник, с. Горно Абланово, с. 

Екзарх Йосиф в община Борово с обща площ от 647,3 кв. км. Бяха проведени неколкократни 

срещи с ръководството на центъра в гр. Русе, на които се обсъждаха проблемите в работата 

на медиците, свързани най-вече с условията на труд и голямата територия, която обслужва 

центъра, като предпоставка за липса на достъп до спешна помощ на нуждаещите се лица. 

Постигната бе договореност за реализиране на проект за основен ремонт на сградата на 

ЦСМП гр. Две могили. Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да го изпълним още в 

настоящата година. 
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Подкрепата ни за приобщаването на децата и младежите към организирано 

практикуване на спорт с цел подобряване на физическото здраве и жизнеспособност се 

реализираха чрез: 

1. Съдействие и домакинство на първия кръг от шосейни колоездачни серии „Inch 

sport” – 2016 г. състезание Могилите. Трасето включваше общ старт от град Две 

могили и обиколки по маршрут село Батишница – село Бъзовец – село Чилнов 

(всяка обиколка по 16 км). Участие взеха над 70 колоездачи от над 30 града от 

цялата страна, които премериха сили за шампионската титла на „Могилите”. 

Награждаването бе организирано в центъра на гр. Две могили; 

2. На 23 септември 2016 г. се проведе първият ден от тридневните международни и 

републикански състезания по спортно ориентиране. Организатори на събитието 

бяха Българската федерация по ориентиране, Русенския университет „Ангел 

Кънчев” и спортен клуб „Компас – крос” гр. Русе. Състезанията бяха посветени на 

108-та годишнина от обявяване на Независимостта на България. В състезанието 

взеха участие 222 състезатели, представители на 24 спортни отбора от България и 

7 отбора от чужбина (Румъния и Молдова). Състезанието „Спринтова дисциплина” 

се проведе в града ни, като трасето преминаваше през градска, гориста и паркова 

територия с дължина 3,9 км. 

Надявам се, че и през настоящата година общината ще домакинства на подобни и 

други спортни прояви, които популяризират както спорта, така и нашата община. 

През 2016 г. се постарахме да подкрепяме според възможностите на общината 

местните спортни клубове. Подробният отчет бе представен пред Общински съвет с 

докладна записка с вх. № 632 от 12.12.2016 г. Тук само ще спомена гордостта от успехите на 

младите ни спортисти от местните спортни клубове: 

• Футболен клуб „Две могили” участва в първенствата в ОФГ – Русе - мъже. 

Целта на клуба е да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното 

майсторство, да създава условия за развитие на футбола в общината. Към ФК „Две могили” 

са включени и два отбора от деца и младежи, в които са картотекирани 27 състезатели. 

Тренировъчна дейност осъществяват на стадион Две могили, с треньор Йордан Денчев. През 

изминалия сезон са достигнали следните успехи:  

� 3 –то място за отбора на децата за сезон 2016-2017 г. 

� 2-ро място за младежкия отбор в групата, в която се състезават. 

� 2-ро място в държаните игри на малките селища – гр. Перущиза 2016 г.  

 ФК „Две могили” разполага със следната база:  

o футболно игрище с олимпийски размери, мини игрище с изкуствена 

настилка и осветление, второ голямо игрище, намиращи се в района на 

градския стадион в гр. Две могили; 

o футболно игрище в с. Бъзовец; 

o футболно игрище в с. Баниска. 
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• Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка – 

Две могили (ОСКТМПБП) развива спортна дейност в обучението на деца от различни 

възрасти. Целта на ОСКТМПБП – Две могили е развиване и популяризиране на тенис на 

маса, бадминтон, плуване и петанка на територията на Община Две могили и осъществяване 

на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на тези спортове. 

Тренировъчният процес се осъществява от Даниела Христова, която е и треньор към 

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Димитър Пангелов” - гр. Две могили. В спортния клуб са 

картотекирани 32 състезатели, които участват в спортни състезания, организирани от 

Българска федерация по тенис на маса /БФТМ/. Основите на спортната дейност и 

подготовката на децата започва още в ЦПЛРИСКИОНИС. Тренировъчната дейност се 

осъществява във физкултурен салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, 

сградата на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили и сградата на 

ЦПЛРИКСИОНИС „Д-р Димитър Пангелов” – гр. Две могили. Финансирането на спортно–

състезателната подготовка се осъществява благодарение на субсидиране от Община Две 

могили, финансови средства от Проект към Министерство на физическото възпитание и 

спорта (Спортен тотализатор), спонсори и родители. През изминалата година, състезателите 

от спортният клуб по тенис на маса участваха във всички възрасти от календара на БФТМ и 

донесоха на община Две могили безброй отличия и награди и поводи за гордост. 

• Спортен клуб за обучения и тренировки по бойни спортове - Клубът се 

занимава с бойни спортове и по-конкретно – карате и джу-джицу. Подсигурено им е 

помещение от общината, а тренировките се осъществяват от треньор Габриела Манджарова. 

 Спортистите от клуба постигнаха много успехи през 2016 г. в международни и 

национални състезания. За успехите на спортния подиум през 2016 г. с престижната награда 

на Общински съвет – почетен знак „Филип Тотю” бе удостоен Симеон Боянов Стойчев.  

Предстои регистриране на клуба по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Усилията ни ще бъдат насочени към подобряване на условията на 

материалната база. Спортистите ще продължат своите участия в общински, регионални, 

национални и международни състезания, представяйки Община Две могили и общинския 

клуб по бойни спортове. 

Общината се стреми да следи за нуждите и проблемите на децата и клубовете на 

територията на общината и да спомага развитието и функционирането ми. Като израз на това 

през 2016 г. бе приета Стратегия за развитие на спорта 2016 – 2022 г., в която са обхванати 

приоритетите за развитието му. 

През 2016 г. в направление „Култура“ се работи за провеждане на политиката по 

създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Усилията са насочени към 

утвърждаването на Две могили като културно-туристическа дестинация. Поетапно се 

подобрява състоянието на културната инфраструктура и паметниците на културата. 

Стремежът е да се постигне по-добра координация, качество и иновативност при 

организирането на събития. Търси се съдействие, свързано с подобряване работата с 

културните институции и творческите формации, с оглед създаване на по-добър краен 
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резултат. В рамките на календарната 2016 г. е оказана финансова подкрепа на проекти на 

читалищата, посредством включването им в Културния календар на общината. Средствата за 

финансово осигуряване на събитията, включени в календара са 25 500 лв. Трите най-

мащабни събития в културния живот на общината са реализирани от общинска 

администрация и читалищата, както и ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Димитър Пангелов” гр. Две 

могили: Събор „Жива вода” в с. Каран Върбовка, „Събор на хърцоите” в с. Кацелово и 

празника на община Две могили през месец август. Подпомогнато е организирането на 

културни празници от читалищата на територията на населените места. Културният календар 

на общината е обогатен с нови или вече утвърдени празници. Множество събития се 

утвърдиха и се радват на сериозен интерес от страна, както на жителите, така и на гостите на 

населените места. 

На територията на общината функционират 11 читалища, регистрирани по реда на 

Закона за народните читалища. В почти всички, без село Могилино, развиват дейност 

самодейни състави и групи. Участниците изпълняват и пресъздават песни и ритуали от 

различни области на народното творчество и музикалното изкуство. В репертоарите им са 

включени песни от автентичния фолклор, стари градски песни, патриотични, както и 

авторски песни, а освен това се пресъздават и традиционни обичаи /Бабинден, лазаруване и 

др./. Те непрекъснато се обновяват и обогатяват чрез разучаване на нови песни от различни 

жанрове. 

Самодейните състави провеждат репетициите си в сградите на читалищата. Участват 

във всички културни мероприятия на кметствата или общината. Основен проблем в 

осъществяване на дейността на самодейците са недостатъчните финансови средства. Често се 

търсят спонсори за организиране на гостуване или участие във фестивали или събори извън 

населеното място, като общината се старае да подпомогне изявите им чрез осигуряване на 

транспорт. Въпреки затрудненията, фолклорните състави и певчески групи достойно 

представят населените места и общината ни при своите гостувания в България и чужбина, 

като правят името ни запомнящо се. Две от населените места на територията на общината – 

с. Кацелово и с. Каран Върбовка са домакини и организатори на два събора – Събор на 

хърцоите и Събор „Жива вода”, с финансовата помощ на Община Две могили. Началото е 

поставено през 2009 година. С всяка изминала година се увеличава броят на участниците и 

зрителите. Съборите са включени в Националния културен календар. Самодейните състави 

от общината прославят местния бит и култура, завладяват сърцата на публика и получават 

престижни награди, медали, плакети и грамоти. 

Традиционната форма за международна дейност на общините е партниране с 

побратимени градове. Две могили поддържа контакти с различни градове в Европа през 

годините, като някои от тях са отпаднали, други продължават, а трети се създадоха през 

последната година. Тези контакти се развиват по различен начин, в съответствие със 

сключените договори за сътрудничество, които регламентират отношенията между двете 

страни. Градовете и общините, с които възстановихме активните контакти през 2016 г. са 

следните: Кълараш – Молдова, Кълараш – Румъния, Биелск Подласки - Полша; Алтънова – 
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Турция, Неготино – Македония, Берово- Македония и др. Делегации от някои от 

побратимените общини гостуваха на празника на града през август 2016 г. Важно е да се 

отбележи, че през отминалата година сключихме спогодба за сътрудничество и с две нови 

общини, а именно: Община Адунаци Копъчени – Румъния и град Яготин – Украйна, а с 

община Билищи - Албания активно водим преговори за побратимяване. Надявам се, че и 

занапред ще продължим да развиваме международното сътрудничество в различни сфери на 

обществения живот с цел повишаване на качеството му. 

Един отчет немеминуемо съдържа и проблемите и трудностите, които се срещат в 

процеса на работа. Някои от тях бяха споменати в хода на изложението, а други не намериха 

систематичното си място. Считам, че тези проблеми също следва да се отбележат и очертаят 

като предстоящи за разрешаване. 

Голямо перо сред финансовите задължения на общината съставляват двете наложени 

корекции по изпълнени проекти, финансирани със средства на Европейския съюз. Общината 

е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”, приоритетна Ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за питейни и отпадни води в населените места с над 2000 екв. ж и в населени места с под 

2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Договорът е 

изпълнен и разходите са верифицирани през 2010 г. Впоследствие след повторна проверка 

през 2014 г. на общината е наложена финансова корекция в размер на 429 750.00 

(четиристотин двадесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лева), върху която е 

начислена лихва за забава в размер на 11 717,26 лева. Към момента индивидуалният 

административен акт, с който е наложена корекцията се оспорва по съдебен ред. 

Предстоящото открито съдебно заседание на ВАС ще се проведе през месец март 2017 г. 

Почти идентичен е случаят с наложената корекция от УО на Програмата за ТГС „Румъния – 

България 2007-2013 г.”. Общината реализира проект „Организиране на исторически 

възстановки от ученици на трансграничните общини Калараш и Две могили и презентиране 

на спектаклите пред общността”. Съгласно писмо № 04-15-12/15 от 27.07.2016 г. от ЦУ на 

Национална агенция за приходи по проект MIS code – 657 по Програма за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и Акт № 14 на НАП проект MIS code – 657 

по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България общината следва да 

възстанови следните суми: 

- 145 321,36  лева – главница и 1 515,79 лева - лихва; 

- 28 763,00  лева – аванс по договор и 5176,14 лева – лихва.  

Предвиждаме да проведем процедура по реда на чл. 84 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2017 г. за намаляване с 80 на сто на размера на 

задълженията на общината, произтичащи от наложените финансови корекции. 

Друг проблем, очакващ своето разрешаване са съдебните дела срещу длъжниците по 

договори за наем на пасища и мери, сключени през 2010 г. По две от тях има влезли в сила 
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съдебни решения, а по останалите все още няма окончателен съдебен акт. Предстои съдът да 

се произнесе и съответно да бъдат изпълнени съдебните решения.  

През 2015 г. е образувана преписка № 34 в Комисията за защита от дискриминация по 

сигнал с вх. № 42-00-34/29.12.2014 г. от председателя на фондация „КЕРА" гр. Велико 

Търново. Сигналът е срещу Агенция за социално подпомагане, министъра на труда и 

социалната политика и кмета на Община Две могили, като се претендира евентуална 

дискриминация във връзка с осъществяваната деинституционализация на деца и младежи с 

увреждания, които са пребивавали в ДДМУИ, с. Могилино. Със свое решение Комисията за 

защита от дискриминацията е установила, че кметът на Община Две могили, в качеството на 

управляващ социалните услуги на територията на общината, като не е предприел 

необходимите мерки да обезпечи рехабилитацията на настанените в Центъра за настаняване 

от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, е извършил нарушение на чл. 10 и 

11 от Закона за защита от дискриминация, като за това нарушение наложи персонална глоба 

в размер на 250,00 лв. Решението бе обжалвано по съдебен ред и с Решение от 13.01.2017 г. 

по административно дело № 412 по описа за 2016 г. на Административен съд гр. Русе бе 

отменено. 

Сериозна трудност в изпълнение на своите основни задължения и ежедневната си 

дейност общината среща с морално остарелия автомобилен парк, с който разполага. Следва 

да се отбележи, че транспортните средства, обслужващи социалните услуги ЦНСТВХУИ и 

ЗЖВХУИ, както и тези, с които се извършва извозването на храна от Домашния социален 

патронаж са изключително амортизирани и неотговарящи на съвременните изисквания. Този 

проблем се поставя при всеки отчет от управителите на институциите и чака своето 

разрешаване. Аналогично бе положението и с превоза на децата от съседните населени 

места, които посещават филиала на ДГ гр. Две могили в с. Кацелово. Транспортното 

средство, с което се извозваха, освен всичко друго, бе и с огромна разходна норма. Въпреки 

кореспонденцията, водена с МОН за предоставянето на ново МПС за нуждите на децата, 

това не се случи и се наложи през миналата година да бъде закупен микробус, макар и втора 

употреба, но сравнително нов, с който те да бъдат транспортирани. Особено критично е 

положението и със сметосъбиращата техника. Същата е закупена през 2009 г. със средства, 

отпуснати по проект от ПУДООС като напълно рециклирана, но с годините тя съвсем овехтя 

и се изхаби, като се имат предвид честите й ремонти. И в този случай е очевидна 

необходимостта от придобиването на нова такава, за да може да се изпълнява друго основно 

задължение на общината – сметосъбирането и сметоизвозването. 

Като предстояща насока за работа в сферата на социалните дейности от страна на 

общината предвиждам да се извърши обстоен анализ и картотекиране на хората в 

изключиетлно тежко и неравностойно социално положение. Целта ми е в общината да се 

изгради база данни на крайно нуждаещите се, за да могат те да бъдат обхванати чрез 

предлаганите социални услуги, а и по този начин да се прецени и прецизира необходимостта 

от разкриването на нови. 
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Предстои засилване и на контрола над строителството. През изминалата година като 

един от проблемите в тази област, който следва да се открои, бе свързан с изграждането на 

мачтово съоръжение в близост до могилите още през 2010 г., без изискуемата проектна и 

строителна документация. Към настоящия момент все още не можем да установим контакт 

със собственика, за да премахне съоръжението, но усилено водим кореспонденция. 

В рамките на първата година от мандата и през изминалите два тежки зимни сезона 

установих, че при прекъсване на електроподаването в следствие на обилните снеговалежи и 

силния вятър, нито една обществена сграда не разполага с резервно захранване. Не е далеч 

времето, когато всички сгради на учреждения разполагаха със собствени агрегати, които се 

използваха при аварийни ситуации. Като бъдеща мярка в тази посока възнамерявам през 

настоящата година да бъде снабдена поне сградата на ДГ гр. Две могили с такъв агрегат от 

бившата поликлиника, за да се реагира адекватно в критични ситуации. 

Общият извод от изпълнението на управленската програма за 2016 г. е, че 

планираните дейности за първата година от мандата са изпълнени в голямата си част и 

предпоставят изпълнение на мандатната управленска програма занапред. 
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