
                    7088  с. Иваново, Област Русе, ул. “Олимпийска” 75 

               тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg 

 

1 
 

ОБЩИНА             ИВАНОВО 

www.ivanovo.bg 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

на Кмета на Община Иваново за изпълнение на Програмата за управление на Кмета 

на Община Иваново (мандат 2015 – 2019 година) за 2019 г.  

(Приет с решение № 53 по Протокол № 6/23.01.2020 г. на Общински съвет – Иваново) 

 

Настоящият годишен отчет се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предметният обхват на 

отчета включва изпълнението на Програма за управление на Кмета на Община Иваново 

(мандат 2015 – 2019 година) за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.  

Програмата за управление е разработена в съответствие с целите, приоритети и 

плана за действие на Общинския план за развитие на Община Иваново за периода 2014 – 

2020 година и е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално 

развитие. Същата обхваща 4 (четири) основни приоритета.  

ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура.  

Първият приоритет цели подобряване на местната пътна и транспортна 

инфраструктура, както и оптимизиране на транспортите връзки между общинския център и 

населените места в общината, за да се осигури по-добър достъп на населението до 

общинския център. Предвидено е извършването на редица услуги, свързани с 

водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците. 

През 2019 г. успешно са завършени дейности по обекти, чието изпълнение е 

започнало през 2018 г.: 

I. „Рехабилитация на улична мрежа и тротоари – участък от улица „Централна“, 

с. Щръклево, община Иваново“, при изпълнение на който са извършени дейности 

по ремонт на асфалтова настилка на част от улица „Централна“ в с. Щръклево, 

Община Иваново, както и дейности по разваляне и монтаж на нови улични пътни 

бордюри и нови тротоари и бетонови настилки пред съществуващите гаражи, 

включително и нови градински бордюри. Извършен е предварителен ремонт на 

съществуващата настилка, като са отстранени различни видове повреди. Средствата 

са получени в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 165 от 7 

август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Сключен 

е Договор Д-29/15.01.2019 г. за изпълнение на строително-монтажните работи на 

обекта на стойност 230 026.72 лв. без ДДС с изпълнител – „Строител“ ООД. 
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II.  „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа по обособени 

позиции“, при изпълнение на който са извършени дейности по проектиране и 

строителство, включително: 

1. Обособена позиция 1 – „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична 

мрежа на територията на с. Тръстеник, с. Сваленик и с. Щръклево, община 

Иваново“, включва следните обекти: 

- с. Тръстеник – ул. „П. К. Яворов“ от о.т. 184 до о.т. 192 и ул. „Ропотамо“ от 

о.т. 123 до о.т. 220 и от о.т. 224 до о.т. 250; 

- с. Сваленик – ул. „Руси Гладов“ от о.т. 110 до о.т. 112 и ул. „Трети март“ от 

о.т. 31 до о.т. 18; 

- с. Щръклево – ул. „Христо Ботев“ от о.т. 108 до о.т. 179, ул. „Родопи“ от о.т. 

122 до о.т. 123, ул. „Опълченска“ от о.т. 44 до о.т. 30 и от о.т. 32 до о.т. 33. 

 

2. Обособена позиция 2 – „Ремонт и рехабилитация на общинска уличната мрежа в 

селата Красен, Пиргово, Мечка и Кошов, община Иваново“, включва следните 

обекти: 

- с. Красен – ул. „Розова долина“ от о.т. 52 до о.т. 77 и ул. „Елин Пелин“ от о.т. 

24 до о.т. 2; 

- с. Пиргово – ул. „Христо Ботев“ от о.т. 97 до о.т. 169, ул. „Елин Пелин“ от о.т. 

209 до о.т. 206, ул. „Кап. Р. Николов“ от о.т. 195 до о.т. 201, ул. „Л. Каравелов“ 

от о.т. 197 до о.т. 195 и ул. „Георги Бенковски“ от о.т. 215 до о.т. 210; 

- с. Мечка – ул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 20 до о.т. 34; 

- с. Кошов – ул. „Ал. Стамболийски“ от о.т. 68 до о.т. 238. 

 

3. Обособена позиция 3 – „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на 

територията на с. Щръклево, с. Иваново, с. Червен, с. Сваленик, с. Тръстеник и 

с. Пиргово, община Иваново“, включва следните обекти: 

- с. Щръклево – ул. „Лом“ от о.т.166 до о.т. 200, ул. „Есперанто“ от о.т. 245 до 

о.т. 238, ул. „Христо Ботев“ от о.т. 200 до о.т. 232; 

- с. Иваново – ул. „Вълчо Бобилов“ от о.т. 58 до о.т. 52 и ул. „Сергей Ал. 

Романов“ от о.т. 60 до о.т. 58; 

- с. Червен – ул. „Г. С. Раковски“ от о.т. 5 до о.т. 14; 

- с. Сваленик – ул. „Хан Крум“ от о.т. 209 до о.т. 207 и ул. „Хан Аспарух“ от 

о.т. 203 до о.т. 209; 

- с. Тръстеник – ул. „Варна“ от о.т. 40 до о.т. 35; 

- с. Пиргово – ул. „Приста“ от о.т. 128 до о.т. 162, ул. „Ивайло“ от о.т. 125 до 

о.т. 177, ул. „Панайот Волов“ от о.т. 160 до о.т. 163, ул. „Цар Симеон“ + 

площад от о.т. 177 до о.т. 181. 

Поръчката е финансирана, съгласно одобрени допълнителни разходи с 

Постановление на Министерския съвет № 260 от 24.11.2017 г. за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. и чл. 52 от Закона за държавния бюджет на 
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Република България за 2018 г. Сключени са договори за проектиране и строителство, както 

следва: 

1. Договор Д-191/11.06.2018 г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД относно 

Обособена позиция 1 – „Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична 

мрежа на територията на с. Тръстеник, с. Сваленик и с. Щръклево, община 

Иваново“. Стойността на договора е в размер на 285 233.64 лв. без ДДС. 

2. Договор Д-192/11.06.2018 г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД относно 

Обособена позиция 2 – „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в селата 

Красен, Пиргово, Мечка и Кошов, община Иваново“. Стойността на договора е в 

размер на 327 102.80 лв. без ДДС. 

3. Договор Д-193/11.06.2018 г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД относно 

Обособена позиция 3 – „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на 

територията на с. Щръклево, с. Иваново, с. Червен, с. Сваленик, с. Тръстеник и 

с. Пиргово, община Иваново“. Стойността на договора е в размер на 408 878.50 

лв. без ДДС. 

През 2019 г. са предприети действия по нови обекти, както следва: 

През месец септември 2019 г., Община Иваново подава искане пред 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за 

предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно 

възстановяване на обект: „Укрепване на устоите на каменно-кивгирен мост под улица 

„Стефан Караджа в село Червен, община Иваново, област Русе”. Очаква се отпускане на 

средства за реализацията на проекта. 

С Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2018 г. на Министерски съвет, е одобрено отпускане на средства за 

Община Иваново за ремонт и рехабилитация на част от ул. „Централна“, чат от ул. 

„Здравец“ и част от ул. „Герана“ в с. Щръклево, част от ул. „Сакат планина“ в с. Тръстеник 

и част от ул. „Демокрация“ в с. Сваленик, община Иваново. Стойността на отпуснатите 

средства е 300 000 лв. За рехабилитацията на уличната общинска пътна мрежа в селата: 

Пиргово, Красен, Мечка и Кошов със същото постановление са отпуснати средства на 

стойност 600 000 лв.  

В резултат на това през 2019 г. са предприети действия по извършване на 

строително-монтажни работи за посочените обекти. Сключен е договор № Д-143/18.03.2019 

г. с изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“ на стойност 700 278.41 лв. без ДДС.  

През 2019 г. е отпусната целева субсидия за капиталови разходи в размер на 585 200 

лв. на Община Иваново и са изразходени 200 000 лв. собствени средства на същата за 

рехабилитация на улична мрежа, както следва: с. Иваново – ул. „М. Палаузов“ от ОТ 52А 

до ОТ 55А, ул. „Михаил Ботев“ от ОТ 32 до ОТ 28, ул. „Иван Вазов“ от ОТ 64 до ОТ 69; с. 

Щръклево – ул. „Ал. Стамболийски“ от ОТ 185 до ОТ 233, с. Тръстеник – ул. „Възраждане“ 

от ОТ 250 до ОТ 258, с. Пиргово – ул. „Стара планина“ от ОТ 246 до ОТ 263, ул. „Цар Борис 

I“ от ОТ 114 до ОТ 117, с. Сваленик – ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 94 до ОТ 133, ул. „ТРети 

март“ от ОТ 14 до ОТ 202; с. Табачка – ул. „Пейо Яворов“ от ОТ 51 до ОТ 6; с. Червен – ул. 
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„Ген. Гурко“ от ОТ 247 до ОТ 251 и от ОТ 250 до ОТ 252, с. Нисово – ул. „Кирил и Методий“ 

от ОТ 109 до ОТ 211 и с. Божичен – ул. „Преслав“ от ОТ 88 до ОТ 113. В резултат на 

проведената обществена поръчка е избран изпълнител и е сключен договор за извършване 

на строително-монтажни работи, който е в процес на изпълнение.  

Втората цел, заложена в Програмата за управление на Кмета на Община Иваново за 

мандат 2015-2019 г. е „Поддържане и развитие на местната инфраструктура и услуги 

за водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците“. По отношение на 

нейното постигане са предприети следните действия: 

1. Реконструкция, рехабилитация, модернизация и разширяване на 

водоснабдителната мрежа в Община Иваново. 

- Предприети са действия по проект: „Реконструкция на компрометирани 

участъци от водопроводната мрежа на с. Сваленик, община Иваново, 

област Русе – етап 1“. Към момента се очаква да бъде осигурено 

финансиране за обекта.  

- През 2018 г. между Предприятието за управление на дейностите по опазване 

на околната среда (ПУДООС) и Община Иваново е сключен договор № 

12308/29.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер 

до 591 140.46 лв. без ДДС за реализация на проект „Подмяна на част от 

водопроводната мрежа – амортизирана на село Щръклево, община Иваново“. 

Продължение на този проект е одобреният за финансиране проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село 

Щръклево, община Иваново“. В изпълнение на условията по проекта, е 

сключен договор № Д-272/05.11.2018 г., с който е избран изпълнителят „Мега 

Хидрострой“ ЕООД за извършване на предвидените строително-монтажни 

работи. Стойността на сключения договор е 1 394 751.33 лв. без ДДС. 

В края на 2018 г. е сключен договор № 12532/05.12.2018 г. между ПУДООС 

и Община Иваново с предмет осигуряване на финансиране за реализация на 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи 

в село Щръклево, община Иваново“. С договора е отпусната безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 1 394 751.33 лв. с ДДС.  

2. През месец май 2019 г., Община Иваново внася в ПУДООС заявление за отпускане  

на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община 

Иваново – трета финална част”. С реализацията на предвидените дейности по 

проекта ще се подмени участък от водопроводната мрежа на село Щръклево с 

дължина 8 694 м. Проектното предложение е част от комплексен проект за 

реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на село Щръклево. С 

изпълнението на дейностите по първата и втората част на комплексния проект – 

„Подмяна на част от водопроводната мрежа – амортизирана на село Щръклево” 

(през 2018 г.) и „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи 

в село Щръклево, община Иваново” (през 2019 г.) е подменена водопроводна 

мрежа с обща дължина 8 623 м. 
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С реализацията на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

водопроводи в село Щръклево, община Иваново – трета финална част” ще се 

финализира реконструкцията и рехабилитацията на спешно нуждаещата се от 

възстановяване ВиК мрежа на село Щръклево. 

3. С Постановление № 96/25.04.2019 г. и Постановление № 284/15.11.2019 г. на 

Министерски съвет, на Община Иваново са отпуснати средства за реализацията 

на проекти: „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в 

регулацията на с. Тръстеник” и „Възстановяване проводимостта на отводнителен 

канал (дере) в регулацията на с. Мечка”. 

Възложена е обществена поръчка с предмет: „Възстановяване проводимостта 

на отводнителни канали (дерета) в регулацията на с. Тръстеник и с. Мечка“. 

С Решение № Р-35 от 23.12.2019 г. е определен за изпълнител и по двете 

обособени позиции в поръчката „Елит Строй 06“ ЕООД. Предстои сключване на 

договори и извършване на дейности по изпълнение предмета на поръчката.  

4. Извършени са дейности по почистване на крайпътни участъци по общинските 

пътища на територията на Община Иваново по обособени позиции, както следва: 

- Обособена позиция 1 – Път RSE2100/И-2, Русе-Писанец/-Щръклево/ RSE 

1108/-4.0 км. За изпълнител по обособената позиция е избран СД „АТО-

АТАНАСОВ, МЕХМЕДОВ И СИЕ“.  

- Обособена позиция 2 – Път RSE2104/III-202, Щръклево-Кацелово/Нисово-

Сваленик/TGV1100/ - 13 км. За изпълнител по обособената позиция е избран 

„ГОРАИНВЕСТ“ АД. 

- Обособена позиция 3 – Път RSE3114/III-202, Щръклево Нисово/- м. 

Обретенка – 2.3 км. За изпълнител по обособената позиция е избран СД 

„АТО-АТАНАСОВ, МЕХМЕДОВ И СИЕ“. 

5. През 2019 г. са предприети следните действия за ефективно управление на 

отпадъците: 

- Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци за Регион Русе. 

Общините Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово са членове на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУО Русе). 

През 2019 г., между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда", 

Община Русе – водещ партньор и Общините Иваново, Сливо поле, Тутракан и 

Ветово – партньори (всички Общини, наричани Бенефициент) е сключен 

Административен договор № Д-34-29/10.04.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 25 995 954.18 лв. по 

процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни 

инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. за изпълнение 

на проект ИСУН № BG16M1OP002-2.004-0003  „Проектиране и изграждане на 

анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на 

територията на РСУО Русе”. 
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Общата стойност на проекта е 34 841 674.21 лв. (в това число собствен принос на 

Бенефициента и недопустими разходи). 

Изградената анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци 

ще е част от Регионалната система за управление на отпадъците. Общините се 

ангажират изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 

движимо и недвижимо имущество да бъде общинска собственост. Преди 

въвеждане в експлоатация на инсталацията, собствеността й ще бъде прехвърлена 

от Община Русе – собственик на терена, върху който ще се изгради  на останалите 

общини, съгласно определени с Решение № 3 по Протокол № 16 от общото 

събрание на РСУО – Русе, проведено на 27.04.2017 г. дялове на съсобственост на 

всяка една от общините членки на РСУО Русе (на база дела генерирани смесени 

битови отпадъци на територията на всяка от общините за периода 2014-2016 г.), 

както следва: 

Община Русе – 82,09 %; 

Община Иваново – 5,59 %; 

Община Сливо поле – 4,11 %; 

Община Тутракан – 6,72 %; 

Община Ветово – 1,49 %. 

С Решение № 2 по Протокол № 19 от 17.08.2018 г. е допълнено Решение № 3 от 

Протокол № 16 от 27.04.2017 г., както следва:  

Необходимата съпътстваща инфраструктура ще бъде собственост единствено на 

община Русе. 

Срокът за изпълнение на проекта е 50 месеца, считано от датата на влизане в сила 

на договора – 25.06.2023 г.  

 

- Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови 

отпадъци преди депонирането им за Регион Русе, изградена от 

„Топлофикация Русе” ЕАД. 

През месец юли 2019 г. започна прием на смесени битови отпадъци, 

генерирани от територията на Община Иваново за безвъзмездно третиране 

(сепариране) в Инсталация за предварително третиране (сепариране), 

изградена от „Топлофикация Русе” ЕАД. Към края на 2019 г., Инсталацията 

все още няма възможност да приема цялото количество смесени битови 

отпадъци, генерирани от територията на общините-членове на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.   

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на средата за бизнес и заетост. 

Заложените в Програмата цели включват изграждане на по-добри условия за 

развитие на бизнес отношения на територията на общината посредством подкрепа на 

производителите за участие в изложения и панаири, намаляване на административните 
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бариери и насърчаване провеждането на бизнес-срещи и форуми за промотиране 

предимствата и качествата на продуктите и услугите на местния бизнес. Предвидени са 

условия за насърчаване на местните туристически дейности и алтернативното селско 

стопанство с по-голям принос върху местната заетост.  

През 2019 г. са продължени дейностите по изпълнение по проект LENA в контекста 

на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., по който Община 

Иваново е проектен партньор. Проектът е стартиран на 01.01.2017 г. и е успешно приключен 

на 30.06.2019 г. Финансирането е осигурено по Програма INTERREG в Дунавския регион, 

като обхваща 13 партньори от 7 дунавски държави. Целта е засилване на съвместните 

политики за опазване и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 

2000 зоните по поречието на р. Дунав и нейните притоци, както и едновременното създаване 

на нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономика. 

Специфична е насочеността към въвеждане на устойчиви практики в дейности, свързани 

със събирането на медицински растения и билки, риба и рибни продукти с цел търговия и 

прилагане на справедливи търговски изисквания. Общият бюджет на проекта е 2 456 290.72 

евро, като планираният общ бюджет за Община Иваново е в размер на 96 727.50 евро. 

99.76% от разходите на Община Иваново по проекта са сертифицирани. 

 В периода от 15.04.2019 г. до 18.04.2019 г. в Букурещ е проведена шеста официална 

среща на партньорите по Проекта, на която присъстват представители на Община Иваново. 

На 06.06.2019 г. Община Иваново домакинства за провеждане на промоция на Проекта във 

връзка с приключването му. Промоцията е проведена под егидата на WWF България и в 

присъствието на  партньорите от Република България.  

 През 2019 г. е извършена регистрация на Община Иваново в Портала за финансиране 

и предлагане на услуги, разработен от Европейската комисия с цел кандидатстване по 

проекти, финансирани от Европейския съюз. Във връзка с тази дейност са предприети 

действия за побратимяване на Община Иваново с общини от Република Италия.  

 С Решение № 479/21.12.2018 г. по Протокол № 46/21.12.2018 г. на Общински съвет 

– Иваново е приета Програма за развитие на туризма за 2019 г. Целта на разработването на 

Програмата е осигуряване на трайна конкурентоспособност на Община Иваново като 

туристическа дестинация, използвайки доброто й местоположение, както и природното и 

културно-историческото й богатство за развитие на туризма. Програмата е създадена за 

повишаване качеството на туристическия продукт, реализиране на дейности за 

оползотворяване на живото културно наследство, както и за поддържане и своевременно 

подобряване на инфраструктурата, свързана с туризма. 

 С Решение № 11/28.11.2019 г. по Протокол № 3/28.11.2019 г. на Общински съвет – 

Иваново е приет Културен календар на Община Иваново за 2020 г. Календарът съдържа 

информация относно културни събития и мероприятия на територията на общината, 

включително: дати на събитията, място на провеждане, вид на проявата, организатори и 

контактни данни. Информацията относно провеждане на мероприятията се съгласува с 

читалищата на територията на Община Иваново за съответната година.  
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Проведени са процедури за управление на имоти – общинска собственост с трайно 

предназначение „земеделски земи“, като същите са отдадени под наем по реда и при 

условията на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Сключени 

са 54 броя договори за наем за общо 6712 дка, от които: в резултат на провеждане на тръжни 

процедури – 26 броя договори, засягащи 2322 дка и на обща стойност в размер на 150 000 

лв., а по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (касаещ т.нар. имоти „бели петна“) са сключени 32 

броя договори, отнасящи се до 193 дка общо в размер на 8700 лв. За предоставяне на 

пасища, мери и ливади (ПМЛ) са сключени 30 броя договори за общо 4390 дка на обща 

стойност в размер на 50 000 лв. От тях 26 броя са отдадени под наем по разпределение, а 4 

броя договори са отдадено под наем чрез провеждане на търг.  

По реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ са предоставени имоти с начин на трайно 

ползване „полски пътища“. През стопанската 2018/2019 г. са сключени общо 151 броя 

договори, засягащи 4852 дка площ на обща стойност 228 370 лв.  

Общинската администрация подпомага животновъдите и земеделските 

производители като им предоставя и своевременно свежда до знанието им актуална 

информация относно програми, мерки и схеми за подпомагане, модернизация на 

животновъдните обекти и селското стопанство. На посочените субекти се оказва активно 

съдействие при провеждане на описаните процедури.  

ПРИОРИТЕТ 3: Осигуряване на среда и условия за достоен живот. 

Целите при изпълнение на този приоритет са насочени към грижа за децата и 

младежите, грижа за възрастните хора в неравностойно положение, създаване на условия за 

запазване и подобряване здравето на жителите в общината – здравно обслужване, 

обновяване и поддържане на читалищата – културните институти на селата в рамките на 

общината, опазване и поддържане на околната среда, защитените територии и 

биоразнообразието, социална интеграция, подкрепа за запазване на местното културно 

наследство и обичаи, както и дейности по запазване на местното културно наследство и 

обичаи.  

През 2019 г. Община Иваново кандидатства и изпълни към Министерството на труда 

и социалната политика проект „Красива България“ мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места“ проект с предмет: „Ремонт и модернизация по 

проект „Красива България”, на кметството в с. Тръстеник, община Иваново“. Строително-

монтажните работи са на стойност 199 311.20 лева с ДДС. Проектът е изпълнен успешно и 

отчетен. 

Община Иваново е кандидатствала през годината по различни програми  към 

Агенцията по заетостта, с оглед осигуряване на заетост на население и повишаване на 

конкурентноспособността на заетите от Общината, както следва: 

- По програма „Помощ при пенсиониране“ има назначено 1 лице на длъжност „общ 

работник“ в с. Щръклево. Програмата цели подкрепа за преход от безработица към работа 

и пенсиониране на безработни лица над 58 години, които активно търсят работа и са 

регистрирани в ДБТ. Програмата има за цел намаляване на социалното напрежение и 
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осигуряване на трудова реализация на безработни лица в неравностойно положение на 

пазара на труда. Срокът на програмата е до 02.09.2020 г. 

- По проект „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания“ има назначено 1 лице 

на длъжност „общ работник“. Целта на програмата е интегриране на неактивни и 

безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. Срокът на заетост е 2 г. Срокът 

на проекта е до 12.11.2020 г. 

 - По програма „Обучения и заетост за младите хора“, като по нея можеха да 

кандидатстват лица с трайни увреждания до 29 г. За съжаление по програмата не са се явили 

кандидати. 

- По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ са 

назначени 2 лица на длъжност „деловодител“ в кметство с. Щръклево и кметство с. 

Пиргово. Срок на заетост – 2 г. Целта на програмата е повишаване пригодността за заетост 

и осигуряване на заетост на безработни лица с трайни увреждания, хора в трудоспособна 

възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното 

им интегриране в обществото. 

- По проект „Работа“ Община Иваново е назначила 12 лица в кметствата в отделните 

населени места със срок на заетост 1 година на длъжности „работник – озеленяване“ и 

„работник – поддръжка“. Преди започване на работа всички лица са преминали обучение 

за съответната длъжност и са получили сертификати. Проектът е приключен на 02.10.2019 

г. 

- По програма „Регионална програма за заетост“ са назначени 3 лица в кметство с. 

Пиргово, кметство с. Кошов и кметство с. Щръклево със срок на заетост 6 месеца. Проектът 

е приключен на 02.12.2019 г. 

Община Иваново е одобрена по програма „Старт на кариерата“, предназначена за 

младежи до 29 г., които са завършили висше образование и нямат трудов стаж. През 

отчетния период не са се явили кандидати по обсъжданата програма за заетост.  

- По проект „Обучение и заетост“ Компонент II, е назначено 1 лице за срок от 2 

години, на длъжност „общ работник“. 

Считано от 31.12.2019 г. приключи работата на Община Иваново по стартиралия на 

01.07.2016 г. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Иваново” с Договор за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0029-C04 по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България по Операция тип 3 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, с финансовата подкрепа на 

Фонд за европейско подпомагане на най–нуждаещите  се  лица  и ЕС. Бюджетът на проекта 

е 211 698.55 лв. Целевите групи, които бяха обхванати по проекта са следните: 



 
 

10 
 

1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;  

2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено 

от Дирекция "Социално подпомагане"; 

3. семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат 

да се издържат с тези доходи и имуществото си. 

По проекта са обхванати 90 потребители от населените места на територията на 

Община Иваново.  

До 31.12.2019 г. трите филиала (с. Щръклево, с. Пиргово и с. Тръстеник) на Домашен 

социален патронаж (ДСП) обслужват както потребителите на социалната услуга „Домашен 

социален патронаж“ - 285 на брой, така и 90-те потребители на обществените трапезарии 

към филиалите на ДСП в трите села по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община 

Иваново”.  

При доставка на приготвения обяд се използва транспортна схема за разнос на топла 

храна в тринадесетте населени места на общината, като храната се приема лично от 

потребителя в дома му.  

По проекта потребителят удостоверява приемането на храна с подписа си в 

специално изготвени за целта списъци.  

В Община Иваново функционират 4 бр. основни училища и една детска градина с 5 

филиала. Към края на 2019 г. в учебната 2019/2020 г. се обучават общо 169 ученици. 

Към настоящия момент в ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево се обучават  96  ученици,  

разпределени в 7 самостоятелни паралелки. По данни на директора, работещите в 

училището учители и други педагогически специалисти са на много високо професионално 

ниво. През изтеклата учебна година ОУ „Христо Ботев” е участвало в Националната 

програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул Подобряване на 

условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.  

Прилагани са схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд 

земеделие за учениците от начален етап на обучение. Училището също така работи по 

национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищно образование“, оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Проект  BG05M20P001-2.0110001 – „Подкрепа за успех”.  

По получени от ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Сваленик данни, училището се 

посещава от едва 12 ученици. Шестима ученика са в начален, а 7 са в прогимназиален етап 

на обучение. Обучението се осъществява в слети паралелки, поради недостатъчен брой за 

сформиране на самостоятелни. През изтеклата година, училището е работило по проект 
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„Подкрепа за успех”, по който са били обособени 3 групи – две групи по обучителни 

затруднения и една група по интереси.  

Към 31.12.2019 г., в ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Иваново броят на учениците е 31. 

Обучението се провежда в 1 самостоятелна паралелка – VI клас и 3 слети паралелки – I/III 

клас, II/IV клас и V/VII клас. През изтеклата част от учебната 2018/2019 година, училището 

работи по проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

В ОУ ”Васил Левски” – с. Тръстеник, за учебната 2019/2020 година, са записани за 

обучение 30 ученици, като към края на 2019 г. учениците са 30. Обучението се осъществява 

в слети паралелки. През първата половина от годината, училището работи по проект 

„Подкрепа за успех”. Сформирани са три групи и са обхванати всички ученици. В 

училището работят общо 5 учители – двама в начален етап, трима в прогимназиален етап и 

директора. В училището се реализират множество дейности, свързани с обучението и 

възпитанието на учениците, поддържане на местна техническа база, квалификация на 

учителите и др., но основната дейност е обучение и възпитание на подрастващите и 

усвояване на общочовешката и национална култура от учениците. 

Детска градина „Ален мак” се състои от основна сграда в с. Иваново и пет филиала 

в селата Щръклево, Красен, Сваленик, Пиргово и Тръстеник. Към настоящия момент в нея 

се обучават 134 деца, разпределени в 7 групи, между 2 и 5 години. Посещаемостта е висока, 

за което голяма роля имат педагозите, които в началото на всяка учебна година посещават 

домовете, в които има деца от тази целева група и беседват с родителите.  

През изтеклата година бе създаден механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Създадени са екипи за обхват, които по определен от 

РУО график посещават домовете на деца и ученици, които не посещават редовно детска 

градина/училище. В екипите за обхват има представители на РУО, образователни 

институции, общината, Дирекция „Социално подпомагане“, Министерство на вътрешните 

работи (районно управление). 

Чрез Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни се работи с проблемните деца и техните родители. През изминалата година 

са образувани 3 бр. възпитателни дела и са предприети възпитателни мерки. 

И през 2019 г. продължава действието на сключените през 2016 г. договори за 

обществен превоз на пътници. Превозвач по тях е „Пенчини Транс“ ЕООД, изпълняващ 

маршрутите по линия Русе – Красен и линия Русе – Щръклево от квотата на Община 

Иваново по областната транспортна схема. Маршрутът на линия Русе – Червен се изпълнява 

от „ГЕОКОМЕРС“ ООД. 
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С решение № 465 по Протокол № 45/22.11.18 г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Програма за младежта на Община Иваново. Програмата е за период от 2 години 

(2019-2020 г). Въз основа на Програмата, с Решение № 26 по Протокол № 4/19.12.2019 г. на 

Общински съвет – Иваново е приет План за действие за 2020 г. Планът за действие е 

структуриран по следните предметни области на действие: участие на младите хора в 

обществения живот на Общината, спорт и организиране на свободното време, социална и 

здравна защита, равнопоставеност и антидискриминация. 

С решение № 406 по Протокол 39/21.06.2018 г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в 

Община Иваново, която е за период от 2 години (2018-2019). Годишният план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2019 г. е 

приет с решение № 535 по Протокол № 50/25.04.2019 г. на Общински съвет – Иваново. 

Планът се приема ежегодно, след съгласуване с началника на РУО – Русе. 

С решение № 542 по Протокол № 50/25.04.2019 г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Програма за закрила на детето по предложение на директора на Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Две могили.  

През отчетения период е приет и Годишен план за действие за 2020 г. по изпълнение 

на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за следващата календарна година, 

Планът е приет с Решение № 521 по Протокол № 49/21.03.2019 г. Същият се приема 

ежегодно, до края на месец април. 

През 2019 година продължи предоставянето на услуги в домашна среда. Община 

Иваново има сключено споразумение с Агенция за социално подпомагане за предоставяне 

на социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Към 

31.12.2019 г. са назначени 36 бр. домашни помощници, а потребителите на социални услуги 

са 66 бр. физически лица. 

През 2019 г., в рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста 

околна среда“ е реализиран проект: „Изграждане на площадка за фитнес на открито в село 

Мечка, община Иваново, област Русе” с Възложител: Кметство Мечка. 

През 2019 г., в централната част на село Иваново е изградена площадка за игра на 

деца и фитнес площадка на открито. През отчетния период е доставено и монтирано ново 

съоръжение за игра в съществуваща детска площадка, находяща се на територията на с. 

Иваново.  Благоустрояването и обособяването на терена в зона за отдих и игра допринася 

за подобряването на цялостния облик на населеното място и предоставя алтернатива за 

прекарване на свободното време на деца, младежи и възрастни. 

ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване на административния капацитет за местно 

развитие. 
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Основните цели са насочени към подобряване на административния капацитет на 

общинските служители по отношение на квалификацията им и управлението на проекти и 

програми. 

По отношение на основната дейност, осъществявана от Община Иваново, а именно 

обслужването на гражданите през 2019 година са приети общо 1 746 броя заявления за 

всички видове административни услуги. От тях свързани с дейността по устройство на 

територията, контрол на строителството и кадастър са, както следва: издадени са 689 броя 

скици за недвижими имоти, 60 броя са издадените разрешителни за строеж, 33 броя  са 

издадените визи за проектиране, 24 броя са одобрените подробни устройствени планове, 89 

броя са издадените удостоверения за идентичност на урегулирани поземлени имоти, 14 броя 

са издадените разрешения за поставяне, 22 броя са заверените технически паспорти, 44 броя 

са издадените удостоверения за търпимост, 20 броя са въведените в експлоатация сгради, 

25 броя са нанесените на кадастралните планове на населените места сгради, за които са 

издадени удостоверения, а 64 броя са другите технически услуги.  

Издадени са 36 броя удостоверения за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост от служителите от отдел „Общинска собственост“. През 2019 г. са 

съставени 333 акта на имоти – общинска собственост, от които актовете за частна общинска 

собственост са 177, а актовете за публична общинска собственост са 156. Извършени са 26 

продажби на имоти – частна общинска собственост, като в това число са и продажби на 

придаваеми части по ЗУТ. 

Регистрирани и осъществени са 45 броя нотариални заверки. Издадени са 131 броя 

удостоверения за наследници и 39 броя други удостоверения по ЕСГРАОН. 

Три пъти през годината е направена проверка от Териториално звено „ГРАО“ – Русе 

на служителите по ГРАО в Общината, във връзка с приемането и обработването на 

заявления за постоянен и настоящ адрес, като и при трите проверки не са открити 

нарушения, грешки или неправомерно регистриране на лица без необходимите документи. 

Съставени и отразени в регистър „Раждане“ са 30 броя актове на родени в чужбина 

деца.  

Издадени са 13 заповеди за откриване на адреси в населените места. 

Окомплектовани и изпратени в Дирекция „Българско гражданство“ към Министерство на 

правосъдието са 13 преписки, относно установяване на гражданство на лица от Община 

Иваново. Извършени са 45 броя легализации на документи за предоставяне за превод и 

изпращане в чужбина на граждани от цялата община. 

Финансовата политика на община Иваново и през 2019 г. е съобразена с 

потребностите на местната общност и възможностите за генериране на местни ресурси, 

изразяваща ясно целите и приоритетите в дългосрочен и годишен план за поддържане на 

стабилно финансово състояние. Бюджетните разходи осигуряват добро равнище на 
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публичните услуги. Мобилизирани са собствените приходоизточници и са търсени и 

ползвани алтернативни източници. Постигната е добра събираемост на данъците и такса 

битови отпадъци - резултат от доверието и добросъвестността на гражданите, както и от 

успешната работа на служителите по местни данъци и такси.  

През 2019 г. бюджетът е изпълнен на 105.57 %, като към 31.12.2019 г. са събрани 

общо 2 332 983 лв. приходи от данъци, такси и други, при план от 2 065 641 лв., 

представляващи: 

- приходите от такси са в размер на 741 819 лв., като само от такса за битови отпадъци 

са – 505 159 лв. През 2019 г. успешно са събрани 74.07% от вземанията за такса битови 

отпадъци, както и 21.23% от вземанията за същата такса за предходната година. 

- данъчните приходи са в общ размер от 696 818  лв., от които 166 310 лв. са от данък 

върху недвижимите имоти, 218 470.68 лв. са от данък върху превозните средства, 299 585 

лв. са от данък върху придобиване на имущества по дарения и възмезден начин, 3 369.25 

лв. са от патентен данък и 8 712.36 лв. са от туристически данък. През 2019 г. успешно са 

събрани 70.94% от вземанията за данък върху недвижими имоти, както и 21.49% от 

вземанията за същия данък за предходната година. От вземанията за данък върху 

превозните средства през отчетния период успешно са събрани 61%, както и 19.04% от 

вземанията за същия налог за предходната година.  

Издадени са 705 бр. актове за установяване на задължения по декларации, с които са 

установени неплатени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса за битови 

отпадъци и данък върху превозните средства. Събраните суми за отчетната 2019 г. и 

предходни години са както следва: за задължения на физически лица – 57 912.76 лв. 

главница и 30 134.06 лв. лихви, а за задължения на юридически лица – 9833.54 лв. главница 

и 2983.48 лв. лихви. Остатъците за плащане по издадени актове през изминалата 2019 г. и 

предходни години са както следва: за физически лица – 246 857.40 лв. остатък по актовете 

за установяване на задължения и 154 558.15 лв. остатък за лихва; за юридически лица – 

156 769.42 лв. остатък по актовете за установяване на задължения и 50 089.56 лв. остатък за 

лихва.  

Всеки гражданин или представител на юридическо лице или друго правно 

образувание има възможност да провери задълженията си за данъци и такси на Интернет 

страницата на Община Иваново. Заплащането може да стане в брой или чрез ПОС терминал 

на гише в сградата на Общината или чрез банкови преводи. Все повече данъкоплатци се 

възползват от способите за плащане, различни от плащане в брой, като чрез банкови 

преводи през 2019 г., постъпленията са в размер на 567 869.51 лв. или общо 44.12% от 

всички приходи. Чрез ПОС-терминал за 2019 г. постъпилите приходи са в размер на 

33 444.91 лв. или в размер на 2.60% спрямо всички приходи, в сравнение с 2018 г., когато 

постъпленията са в размер на 24 363.69 лв. Повишаването на процентното съотношение на 

постъпилите по безкасов ред плащания спрямо плащането в брой показва, че тези способи 
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са ефикасни и улесняват значително гражданите и организациите при погасяване на 

задълженията им към Община Иваново. Очаква се положителната тенденция за 

увеличаване на такъв вид трансакции да продължи и през 2020 г. 

И през 2019 година не са извършвани промени в размерите на местните данъци, 

както и на таксите. Предприемат се действия в посока подобряване ефективността на 

организацията на работния процес чрез повишаване на събираемостта на местните данъци 

и такси и събиране на просрочени вземания. Поддържа се високо равнище на 

взаимодействие с органите на КАТ и частните съдебни изпълнители при следване на 

посочената цел.  

През изтеклата година са приети 7432 декларации и данъчни оценки, като са 

издадени общо 15 591 броя квитанции за плащане на данъци.  

Доброто финансово обслужване допринесе за повишаване ефективността на 

финансовото управление при разхода на публични средства, гарантиране на прозрачност 

при управление на бюджетните и европейските средства и ясни правила при разходване на 

публичните средства. 

Постигнатото през отчетния период показва, че Програмата се изпълнява, като се 

работи целенасочено и последователно за развитието на приоритетите и за тяхното 

извеждане като важен елемент от икономическия, социалния и културния живот на 

населението на общината. Ръководството на общината и общинската администрация 

реализират всички възможни форми на проектна дейност и включване в национални и 

Европейски програми, за да създават допълнителни варианти за развитието на Община 

Иваново. Ръководството на общината продължава да работи за изграждането на общината 

и селищата в нея като едно добро място за живеене, работа и отдих. 

 

ГЕОРГИ  МИЛАНОВ   

Кмет на община Иваново, 

Област Русе 

 

 

 


