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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

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

на Община Иваново (мандат 2019 – 2023 година) за 2022 г.  

(Приет с решение №567 по Протокол № 50/26.01.2023 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 2019 – 2023 година) за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.  

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

плана за действие на Плана за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 

– 2027 година и е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално 

развитие. Същата обхваща 3 (три) основни приоритета.  

 

ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура и 

качеството на живот 

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 строително-монтажни и 

строително-ремонтни дейности, както и на услуги, свързани с водоснабдяване, 

канализация и управление на отпадъците. 

Към посочената приоритетна ос са определени три водещи цели, първата от които е 

поддържане и развитие на местната пътна, улична и транспортна инфраструктура. 

По отношение на първата заложена в Програмата цел по Приоритет 1, през 2022 г. 

успешно са завършени дейности по следните обекти, чието изпълнение е започнало през 

2021 г.: 

I. „Полагане на напречна маркировка по общинска улична мрежа на 

територията на Община Иваново, област Русе“, както следва: 

- с. Тръстеник, по ул. „Кирил и Методий“ № 1 пред ОУ „Васил Левски“ и по ул. 

„Русчук“ № 3 пред ДГ „Ален Мак“ – филиал „Кокиче“; 
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- с. Сваленик, по ул. „Демокрация“ №2 пред ОУ „Климент Охридски“ и по ул. 

„Трети март“ № 8 пред ДГ „Ален Мак“ – филиал „Детска китка“; 

- с. Красен, по ул. „Иван Вазов“ № 14 пред ДГ „Ален Мак“ – филиал „Българче“; 

- с. Щръклево, по ул. „Христо Ботев“ № 38 пред ОУ „Христо Ботев“ и по ул. 

„Васил Дичев“ № 14 пред ДГ „Ален Мак“ – филиал „Слънчо“; 

- с. Иваново, по ул. „Христо Ботев“ № 1 пред ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и по ул. 

„Митко Палаузов“ № 3 пред ДГ „Ален Мак“; 

- с. Пиргово, по ул. „Царевец“ № 7А пред ДГ  „Ален Мак“ – филиал „Слънце“. 

Дейностите са изпълнени посредством ръчно полагане на напречна маркировка по 

улична мрежа на територията на Община Иваново за обозначаване на местата, където 

пешеходците могат да пресичат платното за движение. За изпълнение на тези дейности са 

използвани собствени средства на Община Иваново. Сключен е договор № Д-

325/23.11.2021 г. за строителство на стойност 1593,60 лв. (хиляда петстотин деветдесет и 

три лева и шестдесет стотинки) без ДДС с изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“. 

 

II. „Извършване на текущ ремонт на общински пътища и полагане на надлъжна 

маркировка на територията на Община Иваново, област Русе“. 

Обектът включва извършване на дейности по текущ ремонт на общински път № 

RSE1103 в землището на с. Червен и общински път № RSE3115 в землището на с. 

Сваленик. Положена е надлъжна маркировка по общински път № RSE2107 в землището 

на селата Иваново и Пиргово; общински път №  RSE1101 в землището на с. Красен; 

общински път № RSE1110 в землището на с. Червен; път TGV1100 в землището на с. 

Сваленик (до границата с Община Ветово). 

За изпълнението на обекта са използвани целеви средства за зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа на Община Иваново. Сключен е договор № Д-324/23.11.2021 г. 

за строителство на стойност 66 463.37 лв.(шестдесет и шест хиляди четиристотин 

шестдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС с изпълнител ДЗЗД „Приста-

ТР“. 

За същата цел през 2022 г. са предприети действия за: 

I. Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. „Стефан Караджа“ с. Червен, 

Община Иваново, област Русе. 

Предметът на поръчката обхваща изпълнение на строителни и монтажни работи за 

укрепване устоите на моста. Целта на проекта е да се извършат аварийно възстановителни 

дейности  на мостовото съоръжение, за да се възстановят влошените му експлоатационни 

качества, като в противен случай същото няма да може да изпълнява своето 

предназначение. Сключен е договор Д-74/15.03.2022 г. с „ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД 

на стойност 703 694.42 лв. (седемстотин и три хиляди шестстотин деветдесет и четири 

лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС. През 2022 г. за обекта са извършени СМР в 

рамките на осигурено частично финансиране на стойност 300 287.50 лв. без ДДС. 
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II. Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на Община 

Иваново, област Русе, както следва: 

- RSE2100/I-2, Русе-Писанец/-Щръклево-/RSE1108/; 

- RSE1101/III-202, Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/; 

- RSE2107/II-52, Пиргово-Мечка/-Иваново-/III-501/; 

- RSE1110/III-501, Иваново-Две могили/-Червен-Средновековен град Червен; 

- RSE3109/III-501, Иваново-Две могили/-Кошов; 

- TGV1100/III-202, Горско Абланово-Опака/-Крепча-Гърчиново-Граница общ. 

(Опака-Иваново)-Сваленик-Граница общ.(Иваново-Ветово)-/I-2/ 

Изпълнени са дейности по ремонт на асфалтовата настилка, поради нейната 

амортизация и наличие на множество слягания, деформации, пукнатини и кръпки. 

Сключен и изпълнен в срок е договор Д-221/03.06.2022 г. на стойност 29 917.50 лв. 

(двадесет и девет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС с 

изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“. 

III. „Извършване на текущ ремонт на общински път № RSE 1105 / I-5, Русе – п.к Две 

могили/-Тръстеник-/I-5/ - 5.500 км. на територията на Община Иваново, Област 

Русе.“  

Обектът включва извършване на текущ ремонт на общински път № RSE 1105 / I-5, 

Русе – п.к Две могили/-Тръстеник-/I-5/ - 5.500 км. на територията на Община Иваново, 

Област Русе. Целта на проекта е да се извършат работи, свързани с отстраняването на 

локални повреди вследствие на нормална експлоатация на пътната мрежа.  

Сключен е договор № Д-217/31.05.2022 г. за строителство с изпълнител ДЗЗД 

„ПРИСТА-ТР“ на стойност 19 945 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет 

лева) без ДДС. 

 

IV. „Извършване на текущ ремонт на общински път № RSE 3112/ II-52, Пиргово – 

Мечка/ Мечка-Тръстеник-/ RSE 1105/ - 6.900 км. на територията на Община 

Иваново, Област Русе“. 

В предмета на поръчката са включени дейности по отстраняване на локални повреди, 

вследствие на нормална експлоатация на пътната мрежа, с които не се променят 

конструкцията и техническата характеристика на платното. Извършен е текущ ремонт на 

общински път № RSE 3112 с дължина 6.900 км. Сключен е договор за строителство № Д-

260/08.08.2022 г. с изпълнител ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“ на стойност 67 813 лв. (шестдесет и 

седем хиляди осемстотин и тринадесет лева) без ДДС. 

V. „Извършване на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и 

рехабилитация за участък от 3.050 км от общински път RSE 1108/III-501, Русе-Две 

Могили/-Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310”. 

Извършването на дейности по реконструкция и рехабилитация на посочения общински 

път са наложителни, предвид влошеното му експлоатационно състояние и изключителната 

му важност за достигане до Ивановските скални църкви. Значението на пътя за 
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обезпечаване достъп на гражданите до обекта на ЮНЕСКО и мотивацията на общинска 

администрация – Иваново, продиктуваха многократните опити за осигуряване на 

финансиране за обекта. За същия бе осигурено частично финансиране посредством 

сключено Споразумение № РД-02-30-64/26.10.2022 г. между Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството и Община Иваново.  

С наличните финансови ресурси се възложи изпълнението на строително-монтажни 

работи за обекта, като е сключен договор за строителство № Д-329/15.12.2022 г. с 

изпълнител ДЗЗД „ПРИСТА-ТР“ на стойност 3 150 213.02 лв. (три милиона сто и петдесет 

хиляди двеста и тринадесет лева и две стотинки) без ДДС.  

Втората цел по Приоритет 1 от Програмата за управление на Кмета на Община 

Иваново за мандат 2019-2023 г., включва поддържане и развитие на местната 

инфраструктура и услуги за водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците. По 

отношение на нейното постигане са предприети следните дейности: 

I. Предприети са действия за преработка на технически инвестиционен проект за обект 

„Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Сваленик, 

Община Иваново, Област Русе.“ – етап 1б, в необходимия обхват и съдържание, съгласно 

Наредба №4 от 2001 г., за обхвата  и съдържанието на инвестиционните проекти и 

приложимите норми и правила за проектиране на този вид строеж, включително 

количествени и количествено-стойностни сметки, които гарантират изпълнение на 

строителството. Сключен е договор Д-186/19.04.2022 г. с изпълнител „Дая Райзинг“ 

ЕООД на стойност 51 500 лв. (петдесет и една хиляди и петстотин лева) без ДДС. 

Извършено е частично плащане, като е предвидено остатъкът да се плати при осигуряване 

на финансов ресурс за обякта. 

Предприети са и действия за реконструкция на компрометирани участъци от 

водопроводната мрежа в с. Сваленик, Община Иваново – етап 1б. Изпълняват се 

строително-монтажни работи въз основа на инвестиционен технически проект за 

реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Сваленик. Включени са следните 

основни дейности: земно-изкопни работи; водопроводни работи; насипни работи, 

разваляне и възстановяване на настилката. Включено е изпълнението на клон 1,3,4,6,7,8 и 

9.1 – етап 1б.  

Сключен е договор Д-242/07.07.2022 г. с „Тидекс“ ЕООД на стойност 1 123 581.09 лв. 

(един милион сто двадесет и три хиляди петстотин осемдесет и един лева и девет 

стотинки) без ДДС. Договорът е сключен при условията на чл. 114 от ЗОП, като 

изпълнението на дейностите ще стартира при осигуряване на финансов ресурс. 

II. Сключено е Споразумение за трансфер № РД-02-30-254/24.11.2022 г. за изпълнение 

на строително-монтажни работи за обект: „Укрепителни мероприятия на дере с 

прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 

62 по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“, община Иваново – I, II и III етапи“ между 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Иваново на 

стойност 4 968 544 лв. (четири милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 

четиридесет и четири лева) с включен ДДС. За обекта е изготвен Комплексен доклад за 
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оценка съответствието на инвестиционен проект от „Дунав Консулт БГ“ ЕООД, като 

поръчката е на стойност 2350 лв. (две хиляди триста и петдесет лева) без включен ДДС. 

Предстои изпълнение на СМР за обекта. 

III. През 2022 г. са предприети следните действия за ефективно управление на 

отпадъците: 

- Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими 

отпадъци за Регион Русе 

През 2022 г. продължи изпълнението на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-

2.004-0003 „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе”, предмет на Административен договор 

№ Д-34-29/10.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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., сключен между Управляващия орган на ОПОС, Община Русе – водещ 

партньор и Общините Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово – партньори. Срок за 

изпълнение на проекта: 31.12.2023 г.  

- Инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови 

отпадъци преди депонирането им, генерирани от територията на община Иваново 

От Общински съвет Иваново и РСУО-Русе е дадено съгласие Община Иваново да 

изгради собствена Инсталация за сепариране. Към настоящия момент, Община Иваново 

проучва начините за изграждане на собствена, съвместно с частен инвеститор или с друга 

община Инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци. 

- Организиране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: 

хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, генерирани от домакинствата на 

територията на община Иваново 

През 2022 г., за организиране на територията на община Иваново на система за 

разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, 

генерирани от домакинствата са закупени 100 бр. собствени съдове за разделно събиране 

на цитираните отпадъчни материали. 

С Решение № 90-64/10.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе, направените 

разходи за закупуване на контейнерите за разделно събиране са възстановени от 

натрупаните от Община Иваново отчисления по чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за 

чужди средства на РИОСВ-Русе. 

 

- Рекултивация на Общинско депо – Иваново 

През 2022 г. е изготвен работен проект за обект: „Техническа и биологическа 

рекултивация на общинско депо - Иваново”.  За обекта е издадено Разрешение за строеж 

№ 47/10.05.2022 г. От Община Иваново пред Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) беше подадено Заявление за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реализацията на обекта. В отговор, ПУДООС 

уведомява, че приоритетите им са променени. ПУДООС ще предоставя до 65 % от 

стойността на проекта за техническа рекултивация при максимална стойност на проекта 

на кв. м. до 55 лв./кв. м. без ДДС за площ на новопроектираното сметищно тяло. 

Останалите средства до 100 % от стойността на техническата рекултивация и 
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биологичната рекултивация са за сметка на общината-възложител. Община Иваново търси 

начини за осигуряване на необходимото собствено финансиране за реализацията на 

обекта, след което пред ПУДООС следва да бъде подадено актуализирано Заявление за 

отпускане на БФП.  

- Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2022-

2028 г. 

През 2022 г. е изготвена Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 

за периода 2022-2028 г. Същата е приета от Общински съвет Иваново с Решение № 496 по 

Протокол № 43/25.08.2022 г. С Решение № 91-64/11.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-

Русе, направеният разход за изготвяне на Програмата е възстановен от натрупаните от 

Община Иваново в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе отчисления по чл. 

64 от ЗУО. 

- Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, 

образувани на територията на община Иваново 

През 2022 г., от Община Иваново беше възложено на външен изпълнител изготвяне на 

Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на 

територията на община Иваново. Към края на 2022 г. е извършено пробовземане и са 

изготвени междинни доклади за сезони пролет, лято и есен. Предстои пробовземане за 

сезон зима и изготвяне на окончателен доклад за извършения Морфологичен анализ на 

отпадъците с обобщени данни за четирите годишни сезона.  

Третата цел по Приоритет 1 от Програмата за управление на Кмета на Община 

Иваново за мандат 2019-2023 г., включва поддържане и развитие на урбанизираната 

територия. Дейностите в изпълнение на целта са насочени към благоустрояване средата на 

живот в населените места в общината посредством подобряване състоянието на 

озеленените пространства, разширяване на зелената система от паркове и градини, ремонт 

на селищната инфраструктура, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и др.  

През 2022 г., със средства от бюджета на Община Иваново са изградени детски 

площадки за деца на възраст от 3 до 12 години в селата Божичен, Табачка, Церовец, 

Иваново и Нисово с местонахождение, както следва:  

1. село Божичен – ул. „Детелина” (в двора на Км. наместничество Божичен); 

2. село Табачка – ул. „Васил Левски“ № 80 (в двора на Читалището); 

3. село Церовец - ул. „Ал. Стамболийски“ № 2 (непосредствено до Км. 

наместничество Церовец); 

4. село Иваново – ул. „Баба Тонка”/ул. „Йордан Йовков“ (на територията на 

стадиона); 

5. село Нисово – ул. „Цар Освободител” № 34 (в двора на Км. наместничество 

Нисово). 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на средата за бизнес и развитие 

Заложените в Програмата цели към приоритет 2 включват изграждане на по-добри 

условия за развитие на бизнес-отношения на територията на общината, посредством 

насърчаване на инвестиционния интерес за икономическо развитие, подкрепа на 

производителите за участие в изложения и панаири, намаляване на административните 

бариери и насърчаване провеждането на бизнес-срещи и форуми за промотиране 
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предимствата и качествата на продуктите и услугите на местния бизнес. Приоритетът 

включва мерки за подобряване пазара на труда и интеграция на социалните групи в 

общината и привличане на външни инвестиции. Предвидени са условия за насърчаване на 

местните туристически дейности и алтернативното селско стопанство с по-голям принос 

върху местната заетост.  

В изпълнение на целите по приоритета, през 2022 г. Община Иваново подаде 

проектни предложения по Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с 

наименования както следва: 

1. „Стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в 

община Иваново“. 

2. „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на 

хора с увреждания в община Иваново“. 

Към настоящия момент не е приключил процесът по оценяване на подадените 

предложения от оценителната комисия. 

Първата основна цел към този приоритет е  осъществяване на общински дейности 

за подобряване на бизнес-средата. В изпълнение на тази цел през 2022 г. Община Иваново 

предприе действия по „Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс – 

пазар, находящ се в с. Щръклево, Община Иваново“.  

Към настоящия момент на територията на Община Иваново няма постоянно 

действащи пазари, помещения и комплекси за осъществяване на търговия с хранителни и 

нехранителни стоки. Основната цел е превръщането на с. Щръклево в привлекателен 

център, както за местните търговци и производители, така и за потребителите. 

Финансирането е от бюджета на Община Иваново. Сключен е договор № Д-244 от 

11.07.2022 г. с изпълнител „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД на стойност 577 501.22 лв. (петстотин 

седемдесет и седем хиляди петстотин и един лева и двадесет и две стотинки) без ДДС.  

Втората заложена цел по Приоритет 2 от Програмата за управление на Кмета на 

Община Иваново за мандат 2019 – 2023 г. включва създаване и развитие на условия за 

местни туристически дейности и алтернативно селско стопанство с по-голям принос 

върху местната заетост. В изпълнение на тази цел, през 2022 г. са изпълнени следните 

дейности: 

 С Решение № 442 по Протокол № 38/26.05.2022г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Програма за развитие на туризма за 2022 г. Главната цел на Програмата е 

устойчиво развитие на туризма и приоритетни действия за утвърждаване на община 

Иваново като разпознаваема туристическа дестинация със запазена природна среда и 

богато културно наследство. Част от специфичните цели включват: 

• Провеждане на политики за подобряване на околната и бизнес средата в 

туристическия сектор;  

• Подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на 

общинско ниво, отговорни за развитието на туризма;  

• Развитие на трансграничните взаимоотношения; 
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• Поглед към р. Дунав;  

• Развитие на нови и усъвършенстване на съществуващи туристически продукти за 

подобряване на преживяването на туристите в дестинацията; 

• Оползотворяване на възможностите за развитие на разнообразни форми на 

туризъм; 

• Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията; 

• Подобряване на условията за устойчиво развитие на Дунавски туристически район; 

• Подобряване инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината; 

• Опазване и поддържане на околната среда при създаването на условия за отдих и 

развлечения на жителите и гостите на общината чрез съхраняване на 

биоразнообразието; 

• Повишаване качеството на туристическите услуги и др. 

Програмата предвижда изпълнение на дейности, свързани с: 

- Поддръжка на съществуващи екопътеки и пътната инфраструктура; 

- Реконструкция, изграждане и поддръжка на озеленените площи и 

декоративната растителност в обектите за обществено ползване; 

- Поддържане сметосъбирането и сметоизвозването; 

- Устойчиво развитие на туристическата инфраструктура; 

- Организация на информационното обслужване на туристите; 

- Събиране и поддържане на актуална информация в туристическия център 

относно туристическото предлагане в общината; 

- Поддържане на общинските туристически обекти – паметници и др. 

 С Решение № 368 по Протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общински съвет – Иваново 

е приет Културен календар на Община Иваново за 2022 г.  

Предвидените цели са за обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на 

читалищата в община Иваново като културно-просветни средища с активни културни, 

информационни, социални и граждански функции. 

Главната цел е да се подпомогне организирането и реализацията на комплекса от 

дейности, както и да се съдейства за повишаване активността на читалищните 

ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, 

ползващи услугите на народните читалища. Приоритет на всяко читалище е развитието и 

обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на 

населението, чрез:  

- Съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на 

културната идентичност; 

- Обмен между културите на различните етноси и др. 

Предвидени са следните дейности: 
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- Поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на 

електронни информационни мрежи; 

- Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, концерти, чествания и 

други дейности, насочени към всички възрастови групи; 

- Предоставяне на компютърни и нтернет услуги; 

- Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

- Събиране и разпространяване на знания за родния край и др. 

Предприети са действия по стимулиране развитието на селското стопанство и 

ефективно използване на природните ресурси. 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 7 броя договори за наем в резултат на провеждане 

на тръжни процедури, засягащи 174 479 дка и на обща стойност в размер на 17 356 лв. 

Предстои сключване на договори по  реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (касаещ т.нар. имоти 

„бели петна“). За предоставяне на пасища, мери и ливади (ПМЛ) са сключени 8 броя 

договори за общо 1299 дка на обща стойност в размер на 18 997 лв. От тях 5 броя 

договори са за отдаване под наем по разпределение, а 3 договора са за отдаване под наем 

чрез провеждане на търг.  

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: Повишаване капацитета на човешките ресурси и подкрепа на 

социалната интеграция и на културата 

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

младежите, грижа за възрастните хора и хората в неравностойно положение, създаване на 

условия за запазване и подобряване здравето на жителите в общината – здравно 

обслужване, социална интеграция, обновяване и поддържане на читалищата – културните 

институти на селата в рамките на общината, защитените територии и биоразнообразието, 

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

През 2022 г. Община Иваново кандидатства и изпълни към Министерството на 

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

обществената среда в населените места“ проект с предмет: „Ремонт и обновяване на 

траурен дом и изграждане на ограда в гробищен парк в с. Щръклево, Община Иваново, 

Област Русе“. Целта на проекта е да се обнови траурния дом и да се създаде една спокойна 

обстановка за отдаване на почит на покойниците. Изградена ограда в гробищен парк в с. 

Щръклево за възпрепятстване извършването на хулигански прояви и безконтролно 

навлизане на животни. Сключен е договор за СМР № Д-222/03.06.2022 г. с изпълнител 



 
 

10 
 

„ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД на стойност 207 079.17 лв. (двеста и седем хиляди и 

седемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС.  

През отчетния период е възложена обществена поръчка с предмет: „Обществено-

обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, с. Мечка, Община Иваново, Област Русе“ с цел 

изграждане на нова обществено-обслужваща сграда. Към момента сградата не може да 

изпълнява своите функции, поради влошените си експлоатационни качества и е 

изключително опасна за ползване. Предвидено е сградата да бъде премахната и на нейно 

място да се изгради нова обществено-обслужваща сграда. Поръчката се финансира от  

целеви средства от централния бюджет и собствени средства на Община Иваново. 

Сключен е договор № Д-248/21.07.2022 г. с изпълнител „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД на 

стойност 483 074.56 лв. (четиристотин осемдесет и три хиляди и седемдесет и четири лева 

и петдесет и шест стотинки). Към настоящия момент продължава изпълнението на 

строително-монтажните работи.  

Основна цел по Приоритет 3 от Програмата за управление на Кмета на Община 

Иваново за мандат 2019 – 2023 г. е подкрепа на социалната интеграция и развитие на 

образованието и здравеопазването. За постигането ѝ през отчетния период Община 

Иваново е кандидатствала по различни програми към Агенцията по заетостта, с оглед 

осигуряване на заетост на населението и повишаване на конкурентоспособността на 

заетите от Общината: 

- По програма „Регионална програма за заетост“ са назначени 10 лица на длъжност 

„работник поддръжка на пътищата“; 

- 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 е назначено едно лице на длъжност „младши експерт“; 

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

лица на длъжност „деловодител“; 

- По програма „Помощ при пенсиониране“ е назначено едно лице на длъжност 

„общ работник“. 

В изпълнение на същата цел са извършени дейности за грижа за възрастните и 

хората в неравностойно положение. 

I. През 2022 г. Община Иваново кандидатства и е одобрена за предоставяне на 

услугата „Топъл обяд в община Иваново“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ 

по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от 

Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), за предоставяне на топъл обяд. 

Проектът се реализира на територията на Община Иваново, като услугата ще се 

предоставя в периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2025 г. в рамките на 33 месеца. 
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Осигуреното проектно финансиране ще обслужва 150 лица от целевите групи на 

територията на Община Иваново. 

Към целевите групи спадат: 

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи; възрастни семейства пенсионери 

и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези 

доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

- лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят 

основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна 

допълнителна подкрепа; 

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни 

лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ 

кандидат за асистент по механизма лична помощ;  

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация 

и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

- скитащи и бездомни лица; 

- лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците. 

Подкрепата може да се предостави и на хора, изпаднали в затруднено положение в 

резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед 

овладяване на извънредни ситуации в страната. 

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна и 

разнообразна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на 

свои близки да си осигурят такава. 

Спазвайки принципите за балансирано хранене и изискванията за безопасност на 

храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд в община 

Иваново“ се предоставя от Домашен социален патронаж, който осигурява безплатен топъл 

обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от 

понеделник до петък включително. Храната се транспортира със служебни автомобили до 

домовете на потребителите. Стойността на един храноден за едно лице от целева група е в 

размер на 3.20 лв.. 

II. На 04.01.2022 г. стартира изпълнението на проект „Обществена трапезария в 

Община Иваново“. Проектът е финансиран от фонд „Социална закрила“. Осигурява се 

безплатна храна на 150 нуждаещи се лица, като към момента на приключване на проекта – 

31.12.2022 г. с натрупване  общият брой на потребителите е 177 (двадесет и седем лица са 

изключени по една или друга причина и са заменени с нови потребители).  
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Целта е подобряване качеството на живот и осигуряване помощ и подкрепа на 

възрастни хора, хора с увреждания и лица без доходи или с доходи под линията на 

бедност. 

В изпълнение на проекта, всеки ден Домашният патронаж доставя до дома на 

потребителя супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. 

За постигане на посочената цел по Приоритет 3, се полагат непрекъснати грижи за 

децата и младежите на територията на Община Иваново. 

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

филиала. Към края на 2022 г. в училищата на територията на общината се обучават общо 

181 ученици. 

Към настоящия момент в ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево се обучават 110 

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

в училището учители и други педагогически специалисти са на много високо 

професионално ниво. Броят на педагозите в училището е 15 души. 

Към ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево е изграден център за извънкласни занимания 

на деца с творчески умения, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Център за 

извънкласни занимания за деца с творчески умения в съществуваща сграда за адаптиране 

с идентификатор 501.1270.3 в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе“. Целта е чрез 

извършване на ремонтни дейности на сградата за изкуство и култура, да се възстановят 

влошените експлоатационни качества на сградата, в противен случай същата няма да 

може да изпълнява своето предназначение. С реализиране на СМР за обекта се създаде по-

благоприятна среда за развитие на творческите умения на децата. 

Финансирането за извършване на СМР за обекта е осигурено с Постановление № 

262 от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за 

ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за 

провеждане на обучение в електронна среда на Министерски съвет. Сключен е Договор № 

Д-199/12.05.2022 г. с изпълнител „Ник Строй 2000“ ЕООД на стойност 297 106.87 лв. 

(двеста деветдесет и седем хиляди сто и шест лева и осемдесет и седем стотинки) без 

ДДС.  Дейностите по договора са изпълнени.  

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

посещава от едва 11 ученици. Обучението се осъществява в 4 паралелки. Броят на 

педагозите в училището е 6 души.  

Към 31.12.2022 г., в ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Иваново броят на учениците е 25. 

Обучението се провежда в паралелки. Броят на педагозите в училището е 6 души. 

В ОУ ”Васил Левски” – с. Тръстеник, са записани за обучение 35 ученици. 

Обучението се осъществява в 4 паралелки. В училището работят общо 6 учители. 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. 

Всички училища в общината работят по проект “Подкрепа за успех“ по ОП НОИР 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз. Специфичните цели на проекта са 
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преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в 

подготовката си по български език и литература, математика и повишаване мотивацията 

им за учене, развитие на творческия и спортния потенциал на учениците, включване на 

ученици в извънкласни дейности и др. В училищата на територията на общината са 

прилагани схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд земеделие 

за учениците от начален етап на обучение. Работи се по проект BG05M20PO001-0001 

„Равен достъп до училищното образование в условията на криза“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран чрез 

Европейските и инвестиционни структурни фондове.  

До 30.10.2022 г. са предприети мерки за обхващане на деца в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи 

клас, както и децата и учениците, посещавали детска градина или училище през 

предходната учебна година, но не са записани през настоящата. Протоколите за физическо 

посещение на адрес за обхват на децата и учениците в задължителна училищна възраст са 

въведени и обработени в ИСРМ. 

През изтеклата година продължи да действа механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. На територията на Община Иваново са създадени 4 екипа за обхват, като в тях са 

включени общо 38 служители ( в това число и резервни членове) – представители на РУО-

Русе; педагогически специалисти; служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Две могили; служители на РУ на МВР и представители на общинска администрация.  

Между всички тях се осъществява сътрудничество за прилагането на мерки за 

идентифициране на децата извън образователната система, тяхното обхващане и 

включване в образованието, както и за предотвратяване на тяхното отпадане. Извършва се 

обмен на информация между институциите, с цел идентифициране на деца в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в училище.  

Изготвят се графици за обход от РУО – Русе.  

След съвместните действия на членовете на екипите и педагогическите 

специалисти от образователните институции, резултатите от работата на Механизма до 

30.10.2022 г. са следните: 

• За район на обхват № 1, който обхваща територията на селата Иваново, Божичен, 

Кошов, Червен и Табачка са извършени 13 посещения на място; 

• За район на обхват № 2, който обхваща територията на селата Щръклево, Красен и 

Нисово е констатирано, че има извършени 32 посещения на място; 

• За район на обхват № 3, който обхваща територията на селата Тръстеник, Пиргово 

и Мечка са извършени 8 посещения на място; 

• За район на обхват № 4, който обхваща територията на селата Сваленик и Церовец, 

не са извършени посещения, поради причина, че всички деца/ученици посещават 

учебните заведения.  

Общинска администрация – Иваново осъществява координация на екипите за 

обхват на общинско ниво. Извършва първоначална проверка на данните за настоящ или 

постоянен адрес на незаписаните и отпаднали деца и ученици от образователните 

институции на територията на общината и ги въвежда в ИСРМ.  
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Към настоящия момент трудностите, пред които се изправят екипите, са от 

несъществен характер – такива са случаите, когато в деня на посещението, не биват 

открити близки или роднини на детето/ученика. 

Община Иваново си сътрудничи с всички институции, които имат представители в 

екипите за обход. Доброто сътрудничество допринася и за добре свършената работа на 

екипа и връщането на детето/ученика в образователната система, както и за 

социализирането му..  

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 125 деца, разпределени в 7 групи. Посещаемостта е висока, за което голяма 

роля имат педагозите, които в началото на всяка учебна година посещават домовете на 

децата и беседват с родителите.  

Чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни към Община Иваново се работи с проблемните деца и техните родители. 

През изминалата година са образувани 4 възпитателни дела и е наложена една 

възпитателна мярка на родител. 

През 2022 г. превозът по автобусна линия Русе-Червен от Областната транспортна 

схема на Област Русе от квотата на Община Иваново се извършва съгласно договор Д-295 

от 18.10.2022 г. от „Геокомерс“ ООД, след решение № 06-03-7/18.10.2022 г. на Областния 

управител на Област Русе за предприемане на спешна мярка. Срокът за изпълнение на 

договора е до избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусна линия Русе-Червен от Областната транспортна схема на Област Русе от квотата 

на Община Иваново чрез обществена поръчка, но не по-дълъг от 18.10.2024 г. 

На 10.03.2022 г. е сключен договор № Д-68/10.03.2022 г. за възлагане на обществен 

превоз на пътници по линия Русе – Красен от Областната транспортна схема от квотата на 

Община Иваново между Община Иваново и „ИСКРА ГРУП“  ООД. Срокът за изпълнение 

на договора е до избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусна линия Русе-Красен от Областната транспортна схема на Област Русе от квотата 

на Община Иваново чрез обществена поръчка, но не по-дълъг от 07.09.2023 г. 

Към настоящия момент по линия Русе-Щръклево от Областната транспортна схема 

от квотата на Община Иваново няма превозвач, който да изпълнява маршрутното 

разписание. 

С Решение № 395 по Протокол № 34/27.01.2022 г. на Общински съвет – Иваново е 

приетa Програма за младежта за 2022 г. Целите на програмата са да улесни прехода от 

образование към заетост; да формира информационна политика, насочена към младите 

хора, да насърчи и популяризира доброволчеството сред младите хора, както и 

физическата активност и спорта и др. 

Програмата предвижда дейности, свързани с насърчаване на икономическата 

активност и кариерно развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, 

насърчаване на здравословния начин на живот, развитие на младите хора в малките 

населени места и селски райони и повишаване на гражданската активност.  

Програмата следва актуалната европейска доктрина, която се стреми да отговори 

на потребностите на младите хора и да кореспондира с техните интереси. Визията на 
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програмата е моделиране на автономни млади хора, с устойчиви морално-етични 

ценности; добра образователна подготовка; професионални, социални и граждански 

умения; способности да вземат важни решения за себе си, общността и държавата, както и 

да поемат отговорност за тях. 

С решение № 131 по Протокол 13/25.06.2020 г. на Общински съвет – Иваново е 

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

Община Иваново (2020-2022 г.).  

Основни цели на стратегията са: 

- Осигуряване на процес и среда за учене, които премахват пречките пред 

ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и 

учениците във всички аспекти на живота в общността; 

- Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на 

разнообразието от потребности на всички деца и ученици; 

- Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование за ефективно интегриране на целите, 

принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за 

приобщаващо образование; 

- Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение 

на деца и ученици със специални образователни потребности в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование; 

- Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния 

процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между 

институциите за осигуряване на най-добрият интерес на детето и ученика; 

- Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената 

информираност и чувствителност относно целите и принципите на 

приобщаващото образование. 

Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Иваново за 2022 г. е приет с решение № 431 по Протокол № 

37/28.10.2022 г. на Общински съвет – Иваново. Планът се приема ежегодно, след 

съгласуване с началника на РУО – Русе. 

Приет е План за младежта на Община Иваново, който отразява политики на 

европейско, национално и местно ниво и съдържа стратегически оси и приоритетни 

области за всяка конкретна година.  

В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и 

засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, 

стимулиращи младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да 

търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Най-характерна 

и отличаваща се черта сред младите хора е стремежът към независимост и 

самореализация, вземане на самостоятелни решения и приемане на индивидуален подход 

към живота. Голяма част от тях си поставят високи цели и търсят възможности за 

постигането им. 

Областите на действие включват развиване на култура за безопасност на 

движението по пътищата, провеждане на информационни кампании в училищата и 
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читалищата, създаване на възможност за стажуване по стажантски програми и достъп до 

пазара на труда, популяризиране на идеята за придобиване на трудов стаж в държавната 

администрация и други.  

С Решение № 424 по Протокол № 36/24.03.2022 г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Програма за закрила на детето. Целта на програмата е да бъдат определени 

местните приоритети в областта на закрила на детето, да спомогне за по-ефективна защита 

и гаранция на основните права на децата в Община Иваново във всички сфери на 

обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, както и 

пълноценното им личностно развитие в съответствие с интересите и потребностите на 

децата и техните родители. Също така програмата цели да повиши благосъстоянието, 

качеството на живот и да гарантира законните интереси на всички деца на територията на 

Община Иваново. 

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за 

децата в Община Иваново и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, 

работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 

дейности, които спомагат за развитието на политиките на детето в отделните сектори и за 

по-ефективна защита и гаранции за основните права на децата от общината във всички 

сфери на обществения живот. 

През 2022 година продължи предоставянето на услуги по механизма „Лична 

помощ“.  Към 31.12.2022 г. са назначени 44 бр. лични асистенти и 16 бр. социални 

асистенти, а 44 физически лица са ползвателите по Механизъм лична помощ и 32 

физически лица са ползватели по Асистентска подкрепа.  

С решение №473 по Протокол 42/21.07.2022 г. на Общински съвет - Иваново е 

приет план за действие на Община Иваново за равенство, приобщаване и участие на 

ромите за периода 2022-2023 г., в изпълнение на Националната стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. Планът има за цел да анализира и 

идентифицира предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната 

политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими 

групи, живеещи в сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на Община 

Иваново. Заложена е визията за развитието на Община Иваново като толерантен 

социално-икономически център. 

Основни цели: 

- Подобряване качеството на живот на жителите на Община Иваново; 

- Равнопоставеност на всички български граждани независимо от пол, раса, 

религия, верска и етническа принадлежност; 

- Разширяване на възможностите на местната администрация да привлича и 

оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, 

приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на 

обществения живот; 

- Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите 

на етническите малцинства в обществените, икономическите и социални 

процеси на територията на Община Иваново и др. 
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Втората основна цел по посочения приоритет е подкрепа на читалищата като 

местни центрове за развитие на културата. Дейностите за постигането ѝ включват ремонт, 

обновяване и поддържане на културните институти на населените места в границите на 

общината. В изпълнение на тази цел през 2022 г. са изпратени искания до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 

за финансиране на обект: „Аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище 

„Просвета“ в УПИ I, кв. 27а, с. Кошов, Община Иваново, Област Русе“. Сключен е 

договор № Д-289/28.09.2022 г. без осигурено финансиране с изпълнител „Полистрой-

2001“ ЕООД на стойност 338 877.59 лв. (триста тридесет и осем хиляди осемстотин 

седемдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС. Очаква се отпускане на 

средства за извършване на възстановителните мероприятия за обекта.  

Третата основна цел към Приоритет 3 от Програмата включва подобряване на 

административния капацитет за местно развитие, включително повишаване на 

институционалния капацитет и ефективността от действията на общинската 

администрация. Основните дейности са насочени към подобряване на административния 

капацитет на общинските служители по отношение на квалификацията им и управлението 

на проекти и програми, както и постигане на успешно сътрудничество с 

гражданствеността. 

През 2022 г. Община Иваново бе удостоена с етикет „Ефективен CAF потребител“ 

след извършена външна оценка от асоцииран член на националния CAF ресурсен център. 

Моделът за управление на качеството е успешно въведен в Общинска администрация – 

Иваново, което позволи формулиране на ясна визия за работата с гражданите. В тази 

насока през годините се осъществиха редица дейности и мерки, които пряко или косвено 

влияят върху вътрешните процеси с цел оптимизиране на крайния продукт – предоставяне 

на качествени услуги, публичност и прозрачност на работата на институцията. 

През отчетния период служителите на Общинска администрация – Иваново 

преминаха редица присъствени и онлайн обучения в сферите на актуалните промени в 

Закон за обществените поръчки, ефективно модели на лидерство в конфликтни и кризисни 

ситуации, преговори и управление на промяната, кибер хигиена при използване на 

електронна поща и други.  

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

обслужването на гражданите, през 2022 година са приети общо 2160 броя заявления за 

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

територията, контрол на строителството и кадастър са 1857 услуги, както следва: издадени 

са 1301 броя скици за недвижими имоти, 126 броя са издадените разрешителни за строеж, 

85 броя  са издадените визи за проектиране, 51 броя са одобрените подробни устройствени 

планове, 115 броя са издадените удостоверения за идентичност на урегулирани поземлени 

имоти, 19 броя са издадените разрешения за поставяне, 30 броя са заверените технически 

паспорти, 50 броя са издадените удостоверения за търпимост, 28 броя са въведените в 

експлоатация сгради, 27 броя са нанесените на кадастралните планове на населените места 

сгради, за които са издадени удостоверения, а 25 броя са другите технически услуги.  

Издадени са 61 броя удостоверения за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост от служителите от отдел „Общинска собственост“. През 2022 г. са 

съставени 694 акта на имоти – общинска собственост, от които актовете за частна 



 
 

18 
 

общинска собственост са 459 броя, а актовете за публична общинска собственост са 235 

броя. Извършени са 24 продажби на имоти – частна общинска собственост, като в това 

число са и продажби на продаваеми части по ЗУТ.  

Регистрирани и осъществени са 61 броя нотариални заверки. Издадени са 165 броя 

удостоверения за наследници и 331 броя други удостоверения по ЕСГРАОН. Съставени и 

отразени в регистър „Раждане“ са 21 броя актове на родени в чужбина деца. През отчетния 

период не са извършвани проверки от Териториално звено „ГРАО“ – Русе, във връзка с 

приемането и обработването на заявления за постоянен и настоящ адрес. 

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

на общината. Окомплектовани и изпратени в Дирекция „Българско гражданство“ към 

Министерство на правосъдието са 10 преписки, относно установяване на гражданство на 

лица от Община Иваново. Извършени са 41 броя легализации на документи за 

предоставяне за превод и изпращане в чужбина на граждани от цялата община. 

Финансовата политика на община Иваново и през 2022 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 

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 2022 г. бюджетът е изпълнен на 57 %, тъй като е наличен голям преходен 

остатък. Към 31.12.2022 г. са събрани общо 2 980 047 лв. данъчни и неданъчни приходи, 

при план от 2 619 753 лв., представляващи:  

- приходите от такси са в размер на 942 647 лв., като само от такса за битови 

отпадъци са – 649 035.21 лв. Изпълнение спрямо плана – 95.74%. През 2022 г. успешно са 

събрани 75.30 % облог за такса битови отпадъци, както и 30.17 % от вземанията за същата 

такса за предходни години. 

- данъчните приходи са в общ размер на 840 643 лв., от които 210 054.28 лв. са от 

данък върху недвижимите имоти, като изпълнението спрямо годишния план е 91.33%.  

Приходи в размер на 289 652.67 лв. са от данък върху превозните средства, 329 508.28 лв. 

са от данък върху придобиване на имущества по дарения и по възмезден начин, 2502.50 

лв. са от патентен данък и 8926.33 лв. са от туристически данък. През 2022 г. успешно са 

събрани 65.38 % от вземанията за данък върху недвижими имоти, както и 38.08 % от 

вземанията за същия данък за предходни години. От вземанията за данък върху 

превозните средства през отчетния период успешно са събрани 83.95 %, както и 19.56 % 

от вземанията за същия налог за предходни години.  

Издадени са 734 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 2022 г. и 

предходни години са както следва: за задължения на физически лица – 515 805.68 лв. 

главница и 220 501.74 лв. лихви, а за задължения на юридически лица – 488 130.78 лв. 

главница и 88 887.34 лв. лихви. Остатъците за плащане по издадени актове през 



 
 

19 
 

изминалата 2022 г. и предходни години са както следва: за физически лица – 249 543.34 

лв. остатък по актовете за установяване на задължения и 141 508.86 лв. остатък за лихва; 

за юридически лица – 357 211.60 лв. остатък по актовете за установяване на задължения и 

141 159.97 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, дължими 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 

2022 г., постъпленията са в размер на 830 485.13 лв. или общо 53.12 % от всички приходи. 

Чрез ПОС-терминал за 2022 г. постъпилите приходи са в размер на 96 670.41 лв. или в 

размер на 6.18 % спрямо всички приходи, в сравнение с 2021 г., когато постъпленията са в 

размер на 636 374.13 лв. Повишаването на процентното съотношение на постъпилите по 

безкасов ред плащания спрямо плащането в брой показва, че тези способи 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 2023 г. 

През 2022 г. не са извършвани промени в размерите на местните данъци и такси, 

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 3283 бр. декларации и 2651 бр. данъчни оценки, 

като са издадени общо 14 608 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  /П/ 

Кмет на Община Иваново, 

Област Русе 


