
 1 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 
 

 

 



 2 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Уважаеми съграждани и жители на Община Иваново, 

 

Програмата за управление на Община Иваново за мандат 

2019-2023 година е план за действие по конкретни проекти и 

ангажименти. Тя е стратегически документ, който показва 

основните цели и приоритети, които ще бъдат изпълнявани от 

ръководения от мен екип през следващите години. През изминалия 

мандат с общи усилия и воля реализирахме много значими 

проекти, днес е важно да продължим да надграждаме и да 

развиваме започнатото, като така ще гарантираме развитието на 

общината. Поставили сме си високи цели за видима промяна  и 

повишаване качеството на живот на всеки един жител на 

общината.  

Програмата е разработена в съответствие с целите, 

приоритетите и плана за действие на Общински план за развитие 

на община Иваново 2014-2020 г., както и с действащите 

нормативни актове по отношение развитието на всички 

направления на общинските дейности.   

Предвижда се управлението на Община Иваново да бъде 

отворено към националната политика за регионално развитие, като 

се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа 

подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните 

програми на ЕС. В тази връзка и в изпълнение на 

законодателството, регламентиращо местната власт, Програмата е 

насочена към провеждането на  последователна и настойчива  

политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси от 

Европейските фондове, което  ще позволи подобряването  на 

местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, по-

съвременна и  качествена образователна, здравна и социална 

среда. 

 Пред развитието на Община Иваново стои 

предизвикателството успешно да се превърне в равностоен 

партньор на европейските общини и региони.  

 Основната ми цел е да работя, през предстоящите четири 

години, заедно с общинската администрация, кметовете на 

населените места, подкрепен от общинските съветници, за 

благосъстоянието и развитието на Община Иваново. 
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 Продължава работата ни по подобряване на 

инфраструктурата на населените места, по стимулиране 

разкриването на нови работни места и развитие на туризма, по 

подобряване на екологичната обстановка в цялата община, по 

създаване на съвременна и качествена образователна и социална 

среда, както и разширяване възможностите за спортни и културни 

прояви. 

Бъдещето на една община зависи преди всичко от волята  и 

решимостта на нейните жители да я запазят и превърнат в 

привлекателно и удобно място за пълноценен живот . 

 Тази програма е отворен документ, който вие, гражданите, 

може да допълвате в процеса на нейното изпълнение. Ще запазим 

и подобрим вече утвърдения модел на активна комуникация и 

индивидуален подход към вашите проблеми. 

 Програмата за управление за мандат 2019-2023 година е 

изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, за срок от четири 

години. Програмата е обвързана със стратегическите, 

финансовите, техническите и нормативните документи на 

общината. Съобразена е с основните цели и приоритети на 

местното и регионално развитие.  

 

  

Приоритетите ми са: 

 1. Подобряване на местната базисна инфраструктура  и 

качеството на живот.  

2. Подобряване на средата за бизнес и развитие. 

3. Повишаване капацитета на човешките ресурси и 

подкрепа на социалната интеграция и на културата 

 

Те целят:  

  Поддържане и развитие на местната пътна, улична и 

транспортна инфраструктура; 

 Общински дейности за по-добра бизнес среда; 
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 Поддържане и развитие на средата за живот; 

 Подобряване на административния капацитет на 

общинските служители и административни звена. 

 

 Програмата развива и конкретизира тези приоритети. Тя 

изразява моята решимост, в края на мандата през 2023 година, 

Община Иваново да се превърне в просперираща, с устойчиво 

развитие и привлекателно място за бизнес, за туризъм и за 

живеене, със съвременна местна инфраструктура. 

 Постигането на основните цели, залегнали в Програмата за 

управление, може и трябва да стане със съвместните усилия на 

всички нас – представителите на местната власт в общината, 

кметовете на населените места, служителите в общинска 

администрация, представителите на местното самоуправление в 

лицето на общинските съветници. Това ще стане като създадем 

помежду си атмосфера на уважение и толерантност и продължим 

да работим за доброто на всички. 

 Представям на Вашето внимание моята програма за развитие 

на Общината, отразяваща стратегическите цели и приоритети, 

които аз като избран от Вас кмет ще следвам, като представя пред 

Вас конкретните дейности и виждания за тяхното реализиране. 

 

 Уважаеми съграждани и жители на Община Иваново, 

 

 Поемам своята отговорност да работя за просперитета и 

бъдещото социално-икономическо развитие на Община 

Иваново. 

 

 
ГЕОРГИ  АНГЕЛОВ  МИЛАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО 

ОБЛАСТ РУСЕ 
          

 

 
 

ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура и 

качеството на живот  - подобряване на местната пътна и транспортна 

инфраструктура, както и оптимизиране на транспортите връзки между общинския 
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център и населените места в общината, за да се осигури по-добър достъп на 

населението на общината до общинския център. Предвижда ремонт и поддържане на 

общинската пътна мрежа,  реконструкция на мостове и свързващи съоръжения, 

подобряване на транспортния достъп до обектите, предоставящи основни публични 

услуги. Подкрепа ще получат дейности, свързани с рехабилитация и изграждане на 

улична мрежа във всички населени места в общината и на тротоарите, с оглед 

предлагането на по-достъпна и комфортна среда. 

 

ЦЕЛИ:  

1. Поддържане и развитие на местната пътна, улична и 

транспортна инфраструктура - която ще се постигне, чрез 

следните дейности.  

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет първи 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

1.1 Обновяване, рехабилитация и текущ ремонт на общинските пътища. 

1. Предвижда ремонт, рехабилитация и 

поддържане на общинската пътна мрежа, с 

цел подобряване на транспортния достъп 

до обектите, предоставящи основни 

публични услуги. 

ежегодно Ремонтирана и 

поддържана 

общинска пътна 

мрежа. 

1.2. Реконструкция, модернизация и поддържане на съпътстващите елементи на 

общинската пътната мрежа: отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, 

банкети и др. и привеждането им към европейските стандарти. 

1. Предвижда поддръжка на съпътстващите 

елементи на общинската мрежа, на 

територията на общината, за да се подобри 

състоянието на местната пътна 

инфраструктура. 

ежегодно Поддържана 

общинска пътна 

мрежа. 

1.3. Създаване на работеща система за безопасност на движението. 

1. Повишаване на безопасността на 

движението на територията на общината и 

предотвратяване и/или намаляване на 

възможните рискове от ПТП.  

ежегодно Безопасно движение 

и намаляване на 

ПТП. 

2. Поддържане и текущ ремонт  - изсичане на 

храсти, почистване на банкети и канавки 

ежегодно  

1.4. Обновяване, рехабилитация и ремонт на уличната мрежа. 

1. Предвижда се подобряване на уличната  

инфраструктура. 

ежегодно Подобрена улична 

инфраструктура. 

1.5. Обновяване, рехабилитация и ремонт на пешеходни мостови съоръжения в 

населените места. 

1.6. Ремонт и укрепване на мостовете и мостовите съоръжения в селата. 

1.7. Рехабилитация и доизграждане на площадни и тротоарни настилки. 

1.8. Рехабилитация, обновяване и поддържане на автобусните спирки. 

1.9. Оптимизиране и модернизиране на транспортните връзки между общинския център 

и останалите населени места на общината и др. общински центрове. 
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2. Поддържане и развитие на местната инфраструктура и услуги за 

водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците - която ще 

се постигне, чрез следните дейности.  

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет първи 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

2.1. Реконструкция, рехабилитация, модернизация и разширяване на водоснабдителната 

мрежа в община Иваново. 

2.2. Почистване, продълбочаване и поддържане на откритите канали преминаващи 

през населените места на общината. 

2.3. Организиране на информационни кампании във всички населени места за 

подобряване екологичната култура на населението. 

2.4. Поетапна рехабилитация на водопроводната мрежа - поетапна подмяна на 

остарялата водопроводна мрежа. 

 

2.5. Ремонт на местните естествени водоизточници (чешми и кладенци)  
 

 

2.6. Ефективно управление на отпадъците. 

1. Подкрепят се дейности, насочени към 

подобряване на съществуващите 

практики и условия за събиране, 

транспортиране, депониране, 

обезвреждане и рециклиране на 

битови и промишлени отпадъци; 

ликвидиране на нерегламентирани 

сметища в общината. 

ежегодно Подобрени  

условия за 

събиране на 

отпадъци. 

2.7. Опазване и поддържане на околната среда, защитените територии и 

биоразнообразието. 

 Мярката предвижда дейности за опазване на 

територията на общината, както и поощряване 

на граждански инициативи за опазване на 

природата. 

2019-2023 г. Увеличаване на 

инициативите по 

опазване на 

природата. 

2.8. Поддържане и почистване на гробищни 

паркове 

2019-2023 г.  

 

3. Поддържане и развитие на урбанизирана територия 
1. Поддържане и развитие на урбанизираната среда. 

Поддържане и развитие на урбанизираната 

среда. Дейността е насочена към 

благоустрояване средата на живот в 

населените места в общината - ремонт на 

осветителната, парковата и друга селищна 

инфраструктура, изграждане/ 

реконструкция/ рехабилитация на 

пешеходни алеи, пешеходни зони и др. Ще 

се стимулират дейности, свързани с 

подобряване състоянието на озеленените 

пространства. 

2019-2023 г. Подържана урбанизирана 

среда. 

2. Възстановяване и разширяване на 2019-2023  
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зелената система от паркове, градини и 

прилежащи терени към сгради в 

населените места 

 

Административни действия, включващи посочените по-горе дейности. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет 

първи 

 

Срок за 

изпълнени

е 

Очаквани резултати 

1. Стабилност на местните финанси 

1.1. Ефективно управление на общинските 

финанси. 

ежегодно Обвързан 

общински бюджет 

1.2. Реинвестиране на приходите от 

продажба на имущество/капитал. 

ежегодно Нови обекти и 

дейности, 

създадени от 

приходите от 

продажби 

1.3. Провеждане на публично обсъждане на 

проекта на бюджета на община 

Иваново с местната общност 

ежегодно  

1.4. Увеличаване приходите, чрез 

увеличаване на събираемостта на 

вземаният. 

ежегодно Увеличена 

максимално, 

събираемостта на 

приходите 

1.5. Ефективно управление на общинската 

собственост. 

ежегодно Увеличено 

използване на 

общинските 

обекти. Общински 

обекти в добър 

вид и състояние. 

 

ПРИОРИТЕТ 2:   Подобряване на средата за бизнес и развитие  - 
заетостта и доходите на населението са в основата на жизнения стандарт във всяка една 

общност. Това са основните фактори, иницииращи миграции или способстващи 

задържането или привличането на население. Така формулиран, приоритетът включва 

мерки за подобряване пазара на труда и интеграция на социалните групи в общината, 

както и привличане на външни инвеститори. 

 
ЦЕЛИ:  

1. Общински дейности за по-добра бизнес среда – която ще се 

постигне, чрез следните дейности.  
Дейности за постигане на целта: 

№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет втори 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

 

1.1. Повишаване на инвестиционния интерес за икономическо развитие на 

общината  
 

1. Предвижда се подходяща реклама за 

извоюване и утвърждаване на имидж на 

Ежегодно 
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общината като добро място за успешен 

бизнес. 

2. Обновяване на сайта на община Иваново с 

информация за бизнеса 

ежегодно  

3. Разработване и поддържане на 

инвестиционен профил на общината за 

привличане на предприемачески интерес 

 

ежегодно  

1.2. Развитие на местния бизнес. 

1. Ще се подкрепят фирми-производители от 

общината за участие в регионални, 

национални и международни изложения и 

панаири. 

2019-2023 г. Участие  в 

международни 

изложения. 

2. Намаляване на административните 

бариери, лицензионни и разрешителни 

режими в общината за развитие на 

бизнеса. 

2019-2023 г. Положителен отзвук 

от бизнеса. 

3.  Актуализация на нормативната уредба във 

връзка с възможността за подобряване на   

условията на за реализация  на пазарите и 

тържищата  на територията на община 

Иваново 

  

1.3. Проекти за привличане на външни инвестиции. 

1. Ще се подкрепя организирането и 

участието в бизнес-срещи и форуми за 

промотиране предимствата и качествата на 

продуктите/услугите на местния бизнес в 

общината, разработването на 

специализирана информация за условията 

за бизнес в общината, насочена към 

потенциалните инвеститори и др.  

2019-2023 г. Организирани и 

проведени бизнес-

срещи и форуми. 

2. Кандидатстване по програми свързани с 

развитието на общината и възможността 

ползите на природата за местната 

икономика.  Приоритет е създаването на 

нови възможности за доходи в 

икономическия сектор. 

  

3. Подпомагане на малкия и средния бизнес в 

общината  
 

  

 

2. Развитие на условия за местни туристически дейности, и 

алтернативно селско стопанство с по-голям принос върху местната 

заетост - която ще се постигне, чрез следните дейности.  

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет втори 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

1.1. Поощряване и подпомагане развитието на туризма 

1. Предприемане на действия по изпълнение 

на Стратегията за развитие на туризма в 

2019-2023 г. Подобряване 

туристическия 
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община Иваново.  ресурс и 

модернизация на 

съществуващи 

туристически 

обекти. 

2. Ще се насърчава организирането на 

културни събития във връзка с местни 

обичаи и традиции. 

2019-2023 

г. 

Подобряване 

туристическия 

ресурс и 

модернизация на 

съществуващи 

туристически 

обекти. 

 3.  Ще се насърчава организирането на 

културни събития във връзка с местни 

обичаи и традиции. Предвиждат се 

дейности за съхраняване, опазване и 

подобряване на качествата на 

туристическите ресурси - ремонт и/ли 

модернизация на съществуващи 

туристически обекти, създаване на зони за 

краткотраен отдих, подобряване на 

транспортния достъп до туристическите 

обекти, вкл. за хора с увреждания. 

 

2019-2023 г. 

Подобряване 

туристическия 

ресурс и 

модернизация на 

съществуващи 

туристически 

обекти. 

 

4. Ежегодно приемане на културен календар 

с прявите  на читалищата, самодейците и 

отбелязване празниците и туристическите 

атракции на общината и селищата. 

  

5 Продължаване традициите, свързани с 

новите културни прояви в общината. 

  

1.2. Оползотворяване възможностите на културното наследство и природни дадености 

за развитието на туризма. 

1. Ще се подкрепя развитието на 

алтернативни форми на туризъм – 

културен, природен, рекреативен, еко, 

селски, и др., вкл. чрез проучване на 

възможностите за включване на общината 

в интегрирани туристически маршрути, 

както и чрез формиране на местен 

туристически продукт, осигуряващ 

„разпознаваемост” на общината на 

туристическия пазар.  

2019-2023 г. Развитие на 

различни форми на 

туризъм. 

 

2. Ще се прилагат маркетингови и рекламни 

дейности с цел привличане на 

потенциални туристи извън общината и 

областта. 

 Повишаване на 

потока от туристи. 

1.3. Използване на природните ресурси и стимулиране развитието на селското 

стопанство. 

1. Ще се насърчава, създаването на нови 

продукти за пазара, произведени от 

биологични, екологично чисти 

селскостопански суровини, добити от 

2019-2023 г. Насърчаване и 

увеличение на 

биопроизводство. 
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местни производители. Съчетаването на 

биоземеделие с природни дадености е 

ресурс за екотуризъм и база за устойчива 

местна икономика. 

1.4. Модернизация на селското стопанство. 

1. Предоставяне на актуална информация на 

животновъдите на програми, мерки и 

схеми за подпомагане и  модернизация и 

животновъдните обекти.  

2019-2023 г.  Предоставена 

информация. 

 

  

ПРИОРИТЕТ 3:  Повишаване капацитета на човешките ресурси и 

подкрепа на социалната интеграция и на културата 

 

ЦЕЛИ:  

1. Подкрепа на социалната интеграция и развитие на образованието и 

здравеопазването 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет трети 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

1.1. Грижа за децата и младежите. 

1 Подобряване на условията в детските 

градини в общината, чрез поддържане и 

ремонт на сградния фонд.  

2019-2023 г. Подобрени условия 

в детските градини. 

2. Изграждане и модернизация на 

съществуващи спортни съоръжения. 

2019-2023 г.  Модернизирани 

съоръжения. 

3. Изграждане на нови, безопасни детски 

площадни. 

2019-2023 г.  

4.  Възстановяване и модернизация на 

стадиони  на територията на общината 

2019-2023 г.  

5. Изграждане на нови фитнес площадки  на 

открито в населени места в общината 

2019-2023 г.  

1.2. Грижа за възрастни и хора в неравностойно положение. 

1. Участие в програми и проекти в областта 

на предоставяне на услуги за възрастни 

хора и хора в неравностойно положение. 

Разширяване на предлагания пакет от 

социални услуги, чрез общината и с 

подкрепата на АСП. Мярката е насочена 

към развитие на различни форми на 

социални услуги на нуждаещи се и 

уязвими групи хора, предоставяни в 

обичайна среда, разширяване на обхвата и 

обема на предоставяните услуги, както и 

достъпа до тях от всички населени места в 

общината. 

2019-2023 г. Предоставени 

социални услуги за 

възрастни хора и 

хора в 

неравностойно 

положение. 

2. Подобряване на достъпността до 

обществени места и сгради  на територията 

на общината 

2019-2023 г.  



 11 

1.3. Условия за запазване и подобряване здравето на жителите на общината-здравно 

обслужване. 

1. Мярката е насочена към ремонт и 

обновяване на здравните служби в някои 

от населените места. Стимулиране на 

откриване на нови медицински и 

стоматологични кабинети.  

2019-2023 г. Ремонтирани 

здравни служби. 

2. Включване на населени места на община 

Иваново към мобилни екипи за 

медицински прегледи. 

2019-2023 г.  

 
1.4. Социална интеграция. 

1. Предотвратяване на социалното 

изключване на определени групи хора, 

чрез различни форми на информационни 

кампании. 

2019-2023 г. Информирано 

население. 

2. Включване на трайно безработни в 

програми свързани със социалното 

подпомагане и обслужване на хора с 

увреждания и др. Мярката включва 

социално подпомагане на лицата в риск и 

на определена категория лица с висока 

степен на бедност, насърчаване достъпа на 

уязвимите групи (заплашени от социално 

изключване и инвалиди) до образование, 

включване в местни събития и 

инициативи, подобряване достъпа на хора 

с увреждания до обществени места, 

стимулиране на участието в социалното 

общуване на уязвими групи. 

2019-2023 г. Информирано и 

обучено  население. 

 

 

2. Подкрепа на читалищата като местни центрове за развитие на 

културата 
1. Обновяване и поддържане на читалищата –културните институти на селата в 

общината. 

1.1 Предвижда се ремонт и обновяване на 

читалищата на територията на общината. 

2019-2023 г. Обновени читалища. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет трети 

 

Срок 

за 

изпълн

ение 

Очаквани 

резултати 

1.2.Участие  в инициативи за оползотворяване наличния потенциал на културно-

историческото наследство на територията на община Иваново.  

1.3.Превръщане на живото културно наследство в успешна туристическа атракция - 

разнообразяване на туристическите атракции и продукти за развитие на културния 

туризъм в община Иваново. 

1.4. Афиширане културната идентичност на общината и превръщането и в запазена 

марка.  
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1.5. Подпомагане местните културни институти – читалищата и превръщането им в 

модерни културни центрове. 

1.6. Създаване нов облик на музейните сбирки и техните експонати. 

1.7. Осъществяване мост между културните традиции и настоящето - насочена е към 

реализирането на различни общински, национални и международни културни прояви, с 

цел популяризиране на културните традиции. 

 

4. Подобряване на административния капацитет за местно развитие  - 
повишаването на институционалния капацитет и ефективността от действията на 

общинската администрация на община Иваново за развитие на уменията за управление 

на проекти и усвояване на средства от структурните фондове, както и за подобряване на 

предоставяните от общината услуги и за успешна работа с широко гражданско участие. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет трети 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани 

резултати 

1.1.Подобряване на административния капацитет на общинските служители .  

1.  Осигуряване на по-качествено обслужване 

на гражданите и бизнеса, оптимизиране 

структурата на общинската администрация 

с оглед нуждите на гражданите и 

осигуряване качествени общински 

дейности. Повишаване на контрол на 

достъпа в административната сграда на 

общината и организиране качественото 

обслужване на гражданите. 

2019-2023 г. Качествено 

обслужване на 

гражданите 

2. Продължаване прилагането на внедрената 

обща рамка на CAF с цел подобряване на 

ефективността на общинската 

администрация 

2019-2023 г.  

3. Въвеждане на електронни услуги в 

административното обслужване 

2019-2023 г.  

4. Изграждане на мрежа за електронен обмен  

 

2019-2023 г.  

1.2. Подобряване на административния капацитет на общинските служители – 

квалификация.  

 

1. Включват се дейности, свързани с  

осигуряване на консултации с цел 

изграждане на капацитет и умения на 

местната администрация за участие в 

плановия процес и усвояването на 

средствата от Евро фондове, както и 

организиране и участия в регионални, 

национални и международни форуми за 

обмяна на опит, разработване на 

подобрени организационни правила и др. 

2019-2023 г. Участие в 

консултации и 

форуми. 

1.3.Подобряване на административния капацитет на общината за управление на 

проекти и програми. 

1. Ще продължат да се използват 

възможностите на изграждане на 

2019-2023 г. Участие  в програми 

за трансгранично 
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съвременни модели на трансгранично 

сътрудничество. 

сътрудничество. 

2. Придобиване на умения за разработване и 

управление на проекти, финансирани със 

средства на европейските фондове. 

2019-2023 г. Придобити умения 

за работа по проекти 

финансирани със 

средства от 

европейски 

фондове. 

3. Получаване нови знания в областта на 

законовите изисквания на ЕС  към  

дейността и задачите на общинската 

администрация. 

ежегодно Повишаване 

квалификацията на 

администрацията. 

 
По време на моя мандат ще се старая да очертая изпълними задачи за 

постигане на посочените приоритети, като мобилизирам собствени (общински) и 

външни ресурси, за да постигна мотивираните цели и да създам условия за 

реализиране на проекти, финансирани от Европейския съюз и други общности. 

Ще създам възможност за повишаване на гражданската активност за единение 

и съпричастност към развитието на всяко населено място и Общината като цяло, 

както и  условия за реализация на основни права и задължения, формулирани в 

българското и европейското законодателство. 

 

 

 

ГЕОРГИ  АНГЕЛОВ  МИЛАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО 

ОБЛАСТ РУСЕ  


