
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

за 2019 г. 

 

Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  
за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 
на Община Иваново за периода 2014–2020 г. 



Страница 1 от 22 

 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие  

на Община Иваново за 2019 г. 

 

 

Въведение 

 

 

 Общинският план за развитие 2014-2020 г. (ОПР) е основен документ, определящ 

стратегическите приоритети и специфичните цели за развитие на Община Иваново. Планът 

за развитие на Община Иваново е разработен в рамките на проект „Община Иваново – 

модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на 

местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013 г., финансиран от 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд и е приет от Общински съвет-Иваново с решение № 427 от 

25.07.2014 г. по Протокол № 46 на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за регионалното развитие. 

Общинският план е разработен в съответствие и хармонизация с основните 

стратегически и планови документи на европейско, национално и областно ниво, както и с 

принципите на регионалната и кохезионната политика на ЕС. 

През 2017 г. е извършена междинна оценка на общинския план за развитие. Като 

следствие от препоръките на Доклада за междинна оценка на плана, приет от Общински 

съвет – Иваново с решение № 336 от 21.12.2017 г. и в съответствие с нормативните 

изисквания, е разработен Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на 

Община Иваново. Същият е приет от Общински съвет – Иваново с решение № 378 от 

03.04.2018 г. 

Изпълнението на Плана за развитие на Община Иваново се отчита чрез годишни 

доклади за наблюдението на изпълнението му, съгласно изискванията на Закона за 

регионално развитие и правилника за прилагането му. 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално 

развитие, във връзка с чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие и е съобразен с изискванията на ал. 8. 

   

І. Общи условия за изпълнението на Общинския план за развитие. 

 

 В рамките на Община Иваново социално-икономическото развитие през 2019 г., както 

и преди се запазва в границите и темповете на предходната година. Икономиката на 

общината се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство. По-голямата част от 

трудоспособното население е заето в селското стопанство. През 2019 г. средното равнище на 

безработица намалява в сравнение с 2018 г. Средното равнище на безработицата в Община 

Иваново за деветмесечието на 2019 г. е 6,8%.  

Тенденция е търсенето на работна сила, най-вече на първичния трудов пазар, да се обуславя 

от множеството фактори като:  

1. Отсъствие на инвестиции и несъответствие на квалификацията на безработните 

лица с изискванията, поради което делът на субсидираната заетост нараства. 

2. Ниската степен на образование и квалификация на безработните са сериозна пречка 

за реализацията им на пазара на труда.  

Положителна е тенденцията, земеделските производители да ползват предоставените 

им възможности за финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони.  
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И през 2019 г. продължава със силни темпове да се развива винопроизводството в 

региона. Винарска изба „Райнов и синове“ в с. Нисово произвежда вино и спиртни напитки, 

предлага дегустация на бутикови вина. Винарски комплекс „Седем поколения“ в с. Мечка 

разполага с автентични дегустационна и ресторант. Произведените в тези изби вина са 

носители на множество медали от редица престижни световно признати конкурси за вина. 

Винопроизводството в с. Пиргово е представено от Винарска изба „Пиргово“. 

Гъбозаводът в с. Красен, с дълга традиция в производството и преработката на 

различни видове гъби, продължава дейността си, макар и в по-малък обем. 

 

     Към 31.12.2019 г. се осъществяват дейности и:  

 

в с. Иваново:  

 „Агроив -2012“ ООД – обработка на земеделски земи, производство и реализация на 

селскостопанска продукция и извършване на селскостопански услуги; 

 доставка и продажба на течни горива - бензиностанция, газстанция; 

 „Роял Колбас“ АД – производство, преработка и консервиране на месо и месни 

произведения. 

в с. Тръстеник:  

 ЕТ "Дея-Ивайло Енчев" – ремонт и производство на платформи и ремаркета; 

 

в с. Пиргово: 

 „ДИН-ПИРГОС“ ЕООД – цех за преработка на дървен материал и производство на 

изделия; 

 бензиностанция, газстанция; 

 „Диоген“ АД – търговия на едро с текстил и галантерийни стоки. 

 

в с. Щръклево:  

 „Пацони“ ЕООД – цех за преработка на месо и производство на колбаси; 

 „Крамекс“ ООД – цех за производство на метални конструкции, тръбни и телени 

изделия;  

 ЕТ „Борис Борисов – Берчелини“ – доставка и продажба на течни горива - 

бензиностанция, газстанция, авторемонтни услуги, ремонт и поддръжка на 

автомобилни газови уредби, ремонт на гуми; 

 „Кали 74“ ООД – търговия със стоки за потребление, хранителни стоки, 

селскостопанска продукция; 

 „Лина Комерс 2013“ ЕООД – търговия със стоки за потребление, промишлени 

суровини – резервни части, машини, битова техника и съоръжения; 

 „Зарко“ ЕООД – търговия със строителни материали и нехранителни стоки, 

строително-ремонтни дейности. 
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в с. Мечка: 

 „ГИП“ ЕООД – цех за производство на антифриз, зимни продукти, зимна течност за 

чистачки, лятна течност за чистачки, продукти интериор, продукти екстериор и др.;  

 Винарска изба „Седем поколения“ – произвежда вина от сортове Каберне Совиньон, 

Мерло, Каберне Фран, Розе и тризвезден винарски комплекс „Седем поколения“. 

 

в с. Нисово: 

 Винарска изба "Райнов и синове" - специално проектирана за производството на 

малки количества бутикови вина - основни отглеждани сортове са Совиньон Блан, 

Шардоне, Мерло, Каберне совиньон и Каберне фран; 

 Хотелски комплекс „Черният щъркел”. 

 

в с. Божичен: 

 ЕТ „Диоген – 70 Неделчо Генов“ – металообработващи услуги. 

 

в с. Красен: 

 „ДАР-2015“ ООД – производство и пастьоризация на компост за гъби, продажба на 

компост за гъби, отглеждане на гъби и всякакъв вид земеделска култура и търговия с 

тях. 

 

Селското стопанство е основен отрасъл. През 2019 г. се запазват отглежданите 

основни култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и плодове (грозде, праскови, 

кайсии, сливи, ябълки).  

Както и в предходни периоди, делът на заетите в този отрасъл остава относително 

голям.  

 

По-големи земеделски производители в населените места в община Иваново:  

 

в с. Иваново: 

 „Прециз-агро“ ООД – обработка на земеделски земи, производство и реализация на 

селскостопанска продукция и извършване на селскостопански услуги; 

 ЗП Пламена Сотирова – цех за преработка на плодове и производствена линия за 

студено пресован сок. 

 

в с. Щръклево:  

 Районна потребителна кооперация  „Правда“ – производство и търговия със 

селскостопанска продукция, успешна селскостопанска дейност; 

 ЗКПУ „Златен клас“ – производство, преработка, съхранение и реализация на 

селскостопанска продукция. Отглеждат се пшеница, царевица, слънчоглед и рапица; 

 ЕТ „Дайма-Данка Матеева-Димитър Матеев“ - производство и търговия със 

земеделска продукция; 

 „Лийди“ ЕООД – селско, горско и ловно стопанство; 
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 „Сдружение за земеделие“ ООД – производство, изкупуване, преработка и търговия 

със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; 

 ЕТ „Ремзи Османов“ – производство на селскостопанска продукция, арендуване и 

обработка на арендувана земя, земеделски услуги. 

 

в с. Божичен: 

 „Шанс“ ЕООД -  производство и реализация на селскостопанска продукция; 

  ЕТ „ДИЕМ-ДИЧО ДИЧЕВ“ - основната икономическа дейност, в чието направление 

се развива компанията, е производство и реализация на селскостопанска продукция и 

селскостопанска техника. 

 

в с. Червен: 

 „Лазаров-6“ ООД – извършване на селскостопанска дейност, производство и 

преработка на селскостопанска и животинска продукция; 

 „Диде Милк Био“ ЕООД – животновъдство; 

 ЕТ „Пола – Тихомир Тодоров“ – преработка и пласмент на селскостопански и 

промишлени стоки. 

в с. Тръстеник: 

 Производствена кооперация „Зора“ – производство и реализация на селскостопанска 

продукция; 

 „АГРИВИТА“ ЕООД – производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия 

на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; търговия със 

семена, торове и препарати за растителна защита;  

  „ЕРАФУЛ“ ЕООД - обработка на земеделска земя и зърнопроизводство;  

 „Терра Глоуб“ ЕООД - дружеството се занимава основно с производство на 

едногодишни култури: пшеница, царевица, слънчоглед, кориандър, рапица и други. 

Портфолиото включва още агроуслуги със земеделска техника, почистване на зърно 

и търговия със селскостопански машини. 

 

в с. Пиргово: 

 ЕТ „Илияна Тодорова-Ина“ – производство и реализация на селскостопанска 

продукция; отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури; 

 „С.А.Т Миро“ ООД – основната икономическа дейност на дружеството се развива в 

сферата на селскостопанското производство; 

 „Чубуров“ ЕООД – производство, преработка, реализация и съхранение на 

селскостопанска продукция; 

 „Бодуров и синове“ ООД – производство и търговия със селскостопански и 

промишлени стоки и селскостопанска продукция. 

в с. Мечка: 

 „Хоризонт САЩ“ ООД – отглеждане на лозови масиви, винопроизводство и 

производство на селскостопанска продукция; 
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 „Рибовъдство“ АД – производство на хайвер, риба за консумация и други водни 

животни, производство на продукти на рибна основа; 

 „БТБ – Агро“ ЕООД – производство, преработване, изкупуване и реализация на 

селскостопанска продукция. 

в с. Сваленик: 

 Производствена кооперация „Клас“ – зърнопроизводство. 

в с. Нисово: 

 ЕТ „Лоза-Христомир Райнов“ – отглеждане на лозови масиви и трайни насаждения и 

производство и търговия със зърнени култури. 

в с. Красен: 

 Производствена потребителна кооперация „Красен“ – с предмет на дейност 

производство и реализация на селскостопанска продукция; 

 ЕТ „Ренимира – Иван Генов“ – производство, изкупуване и търговия с растителна и 

животинска селскостопанска продукция. 

Животновъдството е на приблизително същите позиции като през 2018 г. Отглеждат 

се основно крави, биволи, овце, кози, свине, птици, пчелни семейства. 

Като следствие от екологичната чистота на района и наличието на много медоносни 

насаждения, устойчиво се развива пчеларството. По данни на Българската агенция по 

безопасност на храните, към края на 2019 г. общият брой на пчелните семейства, които се 

отглеждат на територията на Община Иваново, е 10 427, разпределени по населени места, 

както следва: 

с. Божичен – 917 пчелни семейства; 

с. Иваново – 903 пчелни семейства; 

с. Красен – 377 пчелни семейства; 

с. Кошов – 808 пчелни семейства; 

с. Мечка – 194 пчелни семейства; 

с. Нисово – 983 пчелни семейства; 

с. Пиргово – 891 пчелни семейства; 

с. Сваленик – 1796 пчелни семейства; 

с. Табачка – 460 пчелни семейства; 

с. Тръстеник – 881 пчелни семейства; 

с. Церовец – 312 пчелни семейства; 

с. Червен – 765 пчелни семейства; 

с. Щръклево – 1140 пчелни семейства.  

Общинската администрация продължава подпомагането на животновъдите и 

земеделците, като своевременно предоставя и свежда до знанието им актуална информация 

за програми, мерки и схеми за подпомагане и модернизация на животновъдните обекти и в 

селското стопанство. 
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           През 2019 г. продължава икономическият растеж в сферата на туризма. На територията 

на Община Иваново функционират следните къщи за гости, стаи за гости и семейни хотели: 

с. Иваново - къща за гости „Кладенеца – Ц“, къща за гости „Детелина“, бунгала 

„Комплекс Манастира“, къща за гости „Хепи хаус“; 

с. Червен – къща за гости  „Интрига”; 

с. Кошов - семеен хотел ”Русенски Лом”, къща за гости „Милковата къща“; 

с. Божичен – къща за гости „Орехите“, къща за гости „Авлига“, стаи за гости „Съни 

дейс“;  

с. Нисово – семеен хотел „Черният щъркел“; 

с. Мечка -  семеен хотел „Седем поколения“. 

 

Реализираният ръст на нощувките в категоризираните места за настаняване е показател 

за устойчиво развитие на туризма в общината. За периода от 01.01.2019 г. до  31.10.2019 г.  

те са се увеличили с 10,5 % спрямо същия период от предходната година.  

Приходите от туризъм в общината  за стопанска 2019 г. са се увеличили  с 11,6 % спрямо 

предходната година. Динамиката на този показател спрямо предходни години показва траен 

растеж в туристическия сектор.       

Осъществява се непрекъснато съдействие със Съюза на хотелиерите и 

ресторантьорите в Русе, във връзка с категоризацията на туристически обекти. Предоставя 

се непрекъснато информация, свързана с туризма на Министерството на туризма, Областна 

администрация – Русе, различни НПО и други. 

По данни на Регионален исторически музей – Русе туристите, които през 2019 г. са 

посетили обект „Ивановски скални църкви“ са 24 311 броя, а посетителите на Средновековен 

град Червен са 8922 броя.  

 

ІІ. Напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. 

 

Актуализираният документ за изпълнението на Плана за развитие на Община Иваново 

доразвива приоритетите, в които са концентрирани мерките за общинско развитие. 

 По-долу в настоящия доклад са описани дейностите по изпълнението по заложените 

приоритети.  

 

Приоритет 1: Подобряване на базисната инфраструктура и качеството на живот на 

гражданите 

Специфична цел 1.1.: Поддържане и развитие на местната пътна и улична 

инфраструктура 

 

Мярка 1.1.2. Реконструкция, модернизация и поддържане на съпътстващи елементи на 

общинската пътна мрежа  
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През 2019 г. са извършени 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“. 

 

Мярка 1.1.3. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на Община 

Иваново 

Мярката е насочена към подобряване на пътната инфраструктура. През 2019 г. са 

завършени няколко обекта, започнали изпълнението си 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. 

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: 
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- 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 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 няколко нови обекта, както следва:  

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. „Сакар планина“ в с. Тръстеник и част от 

ул. „Демокрация“ в с. Сваленик, община Иваново. Стойността на отпуснатите средства е 
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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. 

„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.  

 

Мярка 1.1.4. Ремонт и укрепване на мостове и мостови съоръжения 

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. 

 

Мярка 1.1.6. Оптимизиране транспортните връзки между общинския център и населените 

места 

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. През 2019 г. е сключен нов договор с превозвача 

„ГЕОКОМЕРС“ ООД за обществен превоз на пътници по линията Русе – Червен. 

 

Специфична цел 1.2.: Поддържане и развитие на урбанизираната и околната среда 

Мярка 1.2.1. Поддържане и развитие на урбанизираните територии 

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. 
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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. 

 

Специфична цел 1.3.: Подобряване на качеството на комуналните услуги 

Предприети са следните действия по предвидените мерки за изпълнение на тази цел: 

Мярка 1.3.1. Реконструкция и модернизация на водоснабдителната мрежа 

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. 

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.  

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. 

 

Мярка 1.3.2. Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения 

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.  

 

Мярка 1.3.3. 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”. 

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: 
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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.   

 

Мярка 1.3.4. Подобряване на електрозахранващата система и енергийна ефективност 

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 182 917.99 лева с ДДС. Проектът е изпълнен успешно и отчетен. 

 

Приоритет  2: Подобряване на средата за бизнес и развитие на алтернативни дейности 

за заетост и добавена стойност 

 

Специфична цел 2.1.: Подобряване на средата за бизнес и повишаване на 

инвестиционния интерес 

 

Мярка 2.1.1. Повишаване на инвестиционния интерес за икономическо развитие на 

общината 

Община Иваново подкрепя организирането и участието в бизнес-срещи и форуми за 

промотиране предимствата и качествата на продуктите/услугите на местния бизнес в 

общината като съдейства за предоставяне на информация за възможностите за участие в тях.  

Подкрепят се фирми-производители от общината за участие в регионални, национални 

и международни изложения и панаири. 

Общинската администрация продължава подпомагането на животновъдите и 

земеделците, като своевременно предоставя и свежда до знанието им актуална информация 

за програми, мерки и схеми за подпомагане и модернизация на животновъдните обекти и 

селското стопанство. 
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Специфична цел 2.2.: Развитие на иновативни дейности за повишаване на добавената 

стойност и заетостта  

 

Мярка 2.2.1. Подпомагане на малкия и средния бизнес в средния бизнес общината 

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. 

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

 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.  

Планирани дейности на територията на община Иваново са свързани с: 

1. Повишаване знанията и уменията на производителите, чиято сфера на дейност е 

обвързана със събиране на медицински растения и билки с цел търговия чрез обучения на 

нови практики и прилагането на справедливи търговски изисквания. 

2. Повишаване познанията на местното население, чиято сфера на дейност е обвързана 

със земеделие и фермерски продукти за възможностите, които дават различните европейски 

програми. 

3. Създаване на условия за алтернативен туризъм чрез въвеждането на устойчиви 

практики и иновации. 

 

Мярка 2.2.3. Проекти за привличане на външни инвестиции  

 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. 

 

Специфична цел 2.3.: Поощряване и подпомагане на развитието на туризма 

 

Мярка 2.3.1. Валоризация на природното и културно историческото богатство за 

развитие на туризма 
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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. 

Базов показател за развитие на туристическия сектор е постигане на по-добра 

разпознаваемост на дестинацията като туристическа и реализиран ръст на нощувките в 

категоризираните места за настаняване.   

Поддържат се общинските туристически обекти – паметници на културата. 

Отдават се под наем предоставените за управление павилиони – държавна собственост, 

които се намират на територията на АР „Ивановски скални църкви“ и „Средновековен град 

Червен“. 

 

Мярка 2.3.2. Развитие на теренната туристическа инфраструктура 

Регулярна поддръжка на озеленените площи и декоративната растителност в обектите 

за обществено ползване.   

За информационното обслужване на туристите функционира информационен център, 

предоставящ актуална информация за туристическите атракции, инфраструктура и услуги на 

територията на общината. В центъра се осъществяват и  дейности,  свързани с организация и 

популяризиране на културни, фолклорни и други мероприятия със значение за туризма, както 

и с наблюдение и анализ на потребителското търсене в туристическата сфера. 

 

Мярка 2.3.3. Адаптиране на сгради – паметници на културата за оползотворяване за 

туризма на живото културно наследство 

С Решение № 482/21.12.2018 г. по Протокол № 46/21.12.2018 г. на Общински съвет – 

Иваново е приет Културен календар на Община Иваново за 2019 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. 

В Община Иваново се провеждат поредица от културни събития с регионално и местно 

значение, привличащи интереса на граждани и туристи. 

През отчетната 2019 г., е проведен традиционният празник „Фестивал на гъбата“ в с. 

Красен – 31.05.2019 г. 

Празникът „Еньовден” е организиран и проведен в читалищата на територията на 

Община Иваново. 

Проведоха се и много мероприятия в изпълнение на културния календар на общината.   

За поредна година Община Иваново съдейства на Областния информационен център 

при организирането и провеждането на информационни срещи, като предостави помещения 

и уведоми потенциалните заинтересовани лица. 
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Приоритет 3: Повишаване капацитета на човешките ресурси и подкрепа на социалната 

интеграция и на културата 

 

Специфична цел 3.1.: Подобряване на административния капацитет и материалната 

база за местно развитие 

 

Мярка 3.1.1. Повишаване на административния капацитет 

Основните цели са насочени към подобряване на административния капацитет на 

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

програми. 

Община Иваново е сред първите администрации на местните власти, в която започна 

внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/. Целта е 

подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането 

на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и 

юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на 

служителите в Община Иваново, ще подобри цялостната дейност на организацията и 

резултатите, които тя постига. 

През 2019 г. служителите от администрацията на Община Иваново са участвали в 

редица обучения в областта на защитата на личните данни, мерките срещу изпирането на 

пари и финансирането на тероризма, провеждането на обществени поръчки, 

общоадминистративни обучения.  

 

Специфична цел 3.2.: Подкрепа на социалната интеграция и развитие на образованието 

и здравеопазването 

 

Мярка 3.2.1. Грижа за децата и младежта 

Мярката е насочена към подобряване на условията за учене в училищата и детските 

градини в община Иваново, чрез подмяна на амортизирано оборудване и обзавеждане, 

осигуряване на охрана, разширяване на детското и ученическото здравеопазване, 

ограмотяване на родителите, работа в клубове по интереси, кръжоци и др. 

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 168 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”.  
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По получени от ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Сваленик данни, училището се 

посещава от едва 11 ученици. Петима ученика са в начален, а шестима 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 

„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. Към настоящия момент, двама от 

учениците, записани в училището, са в самостоятелна форма на обучение. 

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 151 деца, разпределени в 7 групи, между 2 и 7 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. 

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. 
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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. 

Ежегодно, до края на месец април се приема Програма за закрила на детето, която е по 

предложение на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Две могили. През 

отчетната година, програмата е приета с решение № 542 по Протокол № 50/25.04.2019 г. на 

Общински съвет – Иваново.  

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. 

Млади хора, практикуващи спортни дейности: 109 лица. 

            В общината съществуват три спортни клуба: ВК „Спорт Волей“ – 19 лица, Общински 

спортен клуб „Ломеец“ за ориентиране – 75 лица и ФК „Атлетик“, с. Тръстеник – 15 лица. 

            В ОУ „Христо Ботев“, с. Щръклево във връзка с участие в програма „Твоят час“ през 

изминалата година са сформирани група за волейбол и група за футбол. 

В училищата се провеждат спортни събития съгласно програмата на училището. 

В Час на класния ръководител в училищата на територията на община Иваново 

ежегодно се провеждат беседи с различна насоченост – „Здравословно хранене“, „Лична 

хигиена“, „Правила за хранене“, „Здраве всеки ден“, „Спортът е здраве“ и други. 

 

Мярка 3.2.2. Грижа за възрастните хора и хората в неравностойно положение 

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 

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 могат да 

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

кандидати през отчетния период. 

- 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 



Страница 18 от 22 

 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие  

на Община Иваново за 2019 г. 

 

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: 

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.  

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

са 66 бр. физически лица. 

 

Мярка 3.2.3. Запазване и подобряване на здравето на гражданите 

Здравеопазването на населението на Община Иваново се осъществява от лични лекари 

и стоматолози, разкрили лекарски практики в по-големите населени места. 

Към 31.12.2019 г.  има  регистрирани следните лечебни заведения за извънболнична 

помощ: 

Амбулатория за първична извънболнична медицинска  помощ – инд. практика – 4; 

Амбулатория за първична извънболнична дентална  помощ – инд. практика – 3; 

Амбулатория за първична извънболнична медицинска  помощ – групова  практика  - 2; 

Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – инд. практика -1.  

Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно 

доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места.  

На територията на общината няма лечебни заведения за болнична помощ, лечението се 

осъществява предимно в МБАЛ - Русе АД. 

 

Мярка 3.2.4. Социална интеграция и партньорство с групи от местната общност 

Мярката е насочена към предотвратяване  на социалното изключване на определени 

групи хора, чрез различни форми на обучение; 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 до образование, включване в 

местни събития и инициативи, подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени 

места, изграждане на публични механизми за общностно взаимодействие. 

Приет е План за действие на Община Иваново за периода 2018-2020 година в 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе. Планът за 

действие на община Иваново определя и планира задачите и усилията на местната власт към 

проблемите на маргинализираните групи в общината. Той e неразделна част от Областната 

стратегия за интегриране на ромите на територията на Русенска област и се основава на 

приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната 

стратегия на република България за интегриране на ромите  (2012- 2020). 

Предприетите действия за насърчаване и интегриране на малцинствените групи в 

обществото при запазване на идентичността им срещат подкрепата на гражданското 

общество в лицето на местните читалища. Сериозни постижения има в селата Иваново и 

Тръстеник, където работят смесени самодейни състави и групи за автентичен фолклор. 

Успешната интеграция на групите в неравностойно положение през отчетния период, бележи 

видими постижения. Читалище “Христо Ботев - 1925”, с. Иваново продължава да показва как 

съвместната работа на училището, културната институция и родителите могат да постигнат 

значим резултат. В Община Иваново много талантливи и будни деца от ромски произход, 

които участват в различни културни мероприятия. Ромите, наравно с всички останали, както 

ученици, така и възрастни граждани, вземат участие в подготовката и провеждането на 
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бележити дати и годишнини, в провеждането на общоселски празници и официални 

тържества, в празници, организирани от читалищата, в различни беседи. 

И през този отчетен период, както и в предишния, от голямо значение са превантивните 

дейности, свързани с включването в редица програми и мерки за заетост на  безработни лица, 

млади хора и хора с увреждания, даващи възможност да бъдат подпомогнати тези рискови 

групи и възможност за трудовата им реализация.  

 

Специфична цел 3.3.: Подкрепа на читалищата като центрове за развитие на културата 

 

Мярка 3.3.2. Иновативни форми за развитие на читалищата като културни центрове 

Община Иваново има добри традиции в областта на културата.  На територията на 

Община Иваново функционират 13 читалища. Тези културни институции съхраняват, 

развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на общината. 

През 2019 г. са отпуснати общински средства в размер на 7369 лева за дофинансиране 

на читалищата – за провеждане на празници. С Решение № 482/21.12.2018 г. по Протокол № 

46/21.12.2018 г. на Общински съвет – Иваново е приет Културен календар на Община 

Иваново за 2019 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. 

В Община Иваново се провеждат поредица от културни събития с регионално и местно 

значение, привличащи интереса на граждани и туристи. 

През отчетната 2019 г., е проведен традиционният празник „Фестивал на гъбата“ в с. 

Красен – 31.05.2019 г. 

Празникът „Еньовден” е организиран и проведен в читалищата на територията на 

Община Иваново. 

Проведени  са мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за 

развитието на туризма: Десети национален фестивал на гъбата в с. Красен; множество 

мероприятия съгласно Културния календар на общината - общоселски тържества във връзка 

с Бабин ден,  Ден на самодееца,  Осми март, Първа пролет, Еньовден, Ден на инвалида, Ден 

на възрастните хора, ден на Християнското семейство и др. 

 

ІІІ. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана  

 

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ 

на данните 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план 

за развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана. Общоприета практика 

е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията на 

живот на гражданите на територията на общината. В последните години финансиране на 
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различни видове дейности се търси предимно чрез проекти по Оперативните програми и 

Структурните фондове на Европейския съюз и други донорски програми. Наблюдението 

върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се осъществява 

посредством:  

• анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани в проектите с 

външно или собствено финансиране;  

• анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, 

предлагани от Общината; 

 • набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.  

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад.  

 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план 

през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.  

От предложения доклад се очертава, както и преди, необходимост от предприемане на 

конкретни мерки, които биха довели до успешно приключване на програмния период. 

- Рехабилитация на улици и обновяване на селищната среда; 

- Стимулиране на социалната интеграция; 

- Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция съгласно 

предвижданията на плана; 

- Привличане на инвеститори в различни сфери; 

- Осигуряване на информация и публичност; 

- Прилагане принципа на партньорство.  

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие  

На сайта на общината е публикуван Актуализиран документ на Общински план за 

развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г.  В рамките на проектите, изпълнявани 

през 2019 г. са предвидени мерки и действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични 

информационни кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината, 

пресконференции, публикации в регионални и национални медии. 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

 Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната 

стратегия за развитие на област Русе.  

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство. 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципът на партньорство най-вече в 

областта на реализация на проекти от общинско значение. Това са предимно проекти в 

областта на социалните услуги.  

Прилагане принципа на партньорство – провеждане на консултации при разработване 

на планове и програми, свързани с различните приоритети на Общинския план за развитие; 

създаване на работни групи по ключови проблеми; провеждане на обществени форуми и 

дискусии. 

6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година. 
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие  

на Община Иваново за 2019 г. 

 

По отношение на изпълнението, през отчетния период се констатира напредък. Това 

се дължи на подобряващата се съвместна работа на общинската администрация, местната 

власт, бизнеса и гражданското общество. 

 

ІV. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие 

Изпълнените проекти на Община Иваново през 2019 г. са конкретно посочени в 

настоящият доклад по отделните приоритети, специфични цели и  мерки. 

V.  Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 Общинският план за развитие на Община Иваново е планов документ, обезпечаващ 

адекватно нуждите на общината и визията за социално-икономическото й развитие. 

 Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията и качеството на живот на населението. 

   През 2017 г. е извършена междинна оценка на Общински план за развитие на Община 

Иваново за 2014-2020 г. Предмет на междинната оценка е анализът и оценката на 

изпълнението на целите, приоритетите и мерките, заложени в плана за развитие на Община 

Иваново. В доклада са отразени резултати и е дадена много добра оценка. Докладът по 

междинната оценка е приет с Решение № 336 по Протокол № 32/21.12.2017 г. на Общински 

съвет – Иваново. В съответствие с нормативните изисквания и с предложенията в доклада за 

междинна оценка е разработен Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие 

на Община Иваново. Същият е приет от Общински съвет – Иваново с решение № 378 от 

03.04.2018 г. 

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински 

план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г. е одобрен с Решение № 73 на Общински 

съвет – Иваново по Протокол № 9 от 26.03.2020 г. 

 

 


