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ОБЩИНА             ИВАНОВО 

www.ivanovo.bg 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

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

на Община Иваново (мандат 2019 – 2023 година) за 2021 г.  

(Приет с решение № 390 по Протокол № 34/27.01.2022 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 2021 г. 

успешно са завършени дейности по следния обект, чието изпълнение е започнало през 2020 

г.: 

I. „Извършване на строително-монтажни работи за обекти: 1. Рехабилитация на 

улична мрежа в Община Иваново – с. Щръклево – ул. „Розова долина“ от ОТ 

268 до ОТ 216; ул. „Братя Миладинови“ от ОТ 269 до ОТ 270; ул. „Петър Берон“ 

от ОТ 270 до ОТ 260; ул. „Гео Милев“ от ОТ 269 до ОТ 268 и 2. Рехабилитация 

на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 50 до ОТ 47 в с. Иваново, община Иваново, област 

mailto:obshtina@ivanovo.bg
https://ivanovo.bg/files/4705b4a21d293b99ef82825bd69f2ec6.pdf
https://ivanovo.bg/files/4705b4a21d293b99ef82825bd69f2ec6.pdf
https://ivanovo.bg/files/4705b4a21d293b99ef82825bd69f2ec6.pdf
https://ivanovo.bg/files/4705b4a21d293b99ef82825bd69f2ec6.pdf
https://ivanovo.bg/files/4705b4a21d293b99ef82825bd69f2ec6.pdf


 
 

2 
 

Русе“. Обектът е изпълнен с цел възстановяване и подобряване транспортно-

експлоатационните качества и носимоспособността на асфалтовата настилка в 

населените места, с оглед осигуряване на по-добро транспортно и комуникационно 

обслужване на населението, осигуряване на безопасност на движението, удължаване 

експлоатационния живот на улиците и добро отводняване. За изпълнение на обекта 

е отпусната целева субсидия за капиталови разходи и са изразходени собствени 

средства на Община Иваново. Сключен е договор № Д-259/18.11.2020 г. за 

изпълнение на строително-монтажните работи на обекта на стойност 236 945.62 лв. 

без ДДС с изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“. 

За същата цел през 2021 г. са предприети действия по нови обекти, както следва: 

I. „Ремонт на улична мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов 

и Червен, община Иванво, област Русе“. Изпълнени са дейности по 

възстановяване целостта на асфалтовата настилка с цел отстраняване на дупки, 

хлътвания и неравности, които представляват потенциална опасност за движението. 

Сключен и изпълнен в срок е договор № Д-157/09.03.2021 г. с изпълнител ДЗЗД 

„Приста-ТР“ на стойност 930 476.59 лв. без ДДС. Средствата са осигурени с 

Постановление № 360 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2020 г. на Министерски съвет. 

II. „Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, 

Божичен, Нисово, Табачка и Церовец, община Иваново, област Русе - първи 

етап“. Изпълнени са дейности по ремонт на асфалтовата настилка в населените 

места, поради нейната амортизация и наличие на множество слягания, деформации, 

пукнатини и кръпки. Сключен и изпълнен в срок е договор № Д-249/19.07.2021 г. с 

изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“ на стойност 426 303.88 лв. без ДДС, представляващи 

целева субсидия за капиталови разходи. 

III. „Ремонт на улична мрежа в селата Иваново, Щръклево, Тръстеник, Сваленик, 

Божичен, Нисово, Табачка и Церовец - втори етап“. Изпълняват се дейности по 

ремонт на асфалтовата настилка на улица „Васил Левски“ в с. Сваленик, общ. 

Иваново, обл. Русе. Сключен е договор № Д-304/25.10.2021 г. с изпълнител ДЗЗД 

„Приста-ТР“ на стойност 122 418.82 лв. без ДДС, представляващи целева субсидия 

за капиталови разходи, който към настоящия момент е в процес на изпълнение. 

IV. „Полагане на напречна маркировка по общинска улична мрежа на територията 

на община Иваново, област Русе“. Предвидено е полагане на напречна маркировка 

по общинската улична мрежа пред училищата и детските градини на територията на 

общината. Сключен е договор № Д-325/23.11.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Приста-

ТР“ на стойност 1593.60 лв. без ДДС, който е в процес на изпълнение. 

V. „Текущ ремонт на общински пътища и полагане на надлъжна маркировка на 

територията на община Иваново, област Русе“. Целта на възложената поръчка е 

поддържане в добро техническо състояние на пътната мрежа, която в землищата на 

селата Червен и Сваленик е с нарушена цялост. Сключен е договор № Д-

324/23.11.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Приста-ТР“ на стойност 66 463.37 лв. без ДДС, 

който е в процес на изпълнение. 
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VI. „Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. „Стефан Караджа, с. 

Червен, общ. Иваново, обл. Русе“. Открита е процедура без осигурено финансиране 

за извършване на СМР за обекта, като е сключен договор № Д-223/28.05.2021 г. с 

изпълнител „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД. С Постановление на Министерски съвет № 

337 от 08.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по 

чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване 

и преодоляване на последиците от бедствия, е осигурено частично финансиране за 

изпълнение на обекта в размер на 446 560 лв. Предстои изпълнение на строително-

монтажните дейности за обекта. 

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. Реконструкция, рехабилитация, модернизация и разширяване на водоснабдителната 

мрежа в Община Иваново. Предприети са действия за поетапно изпълнение на обект: 

„Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа на с. 

Сваленик, община Иваново, област Русе – етап 1“. Тъй като е осигурено частично 

финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 

изпълнение на обекта, е извършена преработка на инвестиционен проект за същия и 

през 2020 г. са изпълнени клонове 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 5, обособени в Етап IA. 

Изпълнените строително-монтажни работи за Етап IA са в размер на 394 106.90 лв. 

без ДДС. Сключен е договор за строителство № Д-339/29.11.2019 г. с изпълнител 

„МСМ Груп 07“ ЕООД. През отчетната година е приключило изпълнението на Етап 

IА.  

II. През 2021 г. са предприети следните действия за ефективно управление на 

отпадъците: 

- Изработване на работен инвестиционен проект за „Техническа и 

биологическа рекултивация на общинско депо – Иваново, община 

Иваново, област Русе“. Съгласно актуалните приоритети на Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), 

изпълнението на техническа рекултивация на общински депа е дейност, за 

която е допустимо отпускане на безвъзмездна финансова помощ. През 

отчетната година са предприети действия по изготвяне на работен 

инвестиционен проект, като целта на проекта е да послужи за основа за 

извършване на последваща рекултивация на съществуващо депо с прекратена 

експлоатация. Сключен е договор № Д-339/13.12.2021 г. с изпълнител „БТ-

инженеринг“ ЕООД на стойност 29 500 лв. без ДДС, който към настоящия 

момент е в процес на изпълнение.  

 

- Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци за Регион Русе. През 2021 г. продължи 
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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 битови 

отпадъци преди депонирането им за Регион Русе, изградена от 

„Топлофикация Русе” ЕАД. През 2021 г., Договор №4362/19.11.2018 г., 

сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД за безвъзмездно 

третиране (сепариране) на битови отпадъци, генерирани от територията на 

общините-членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за 

регион Русе (РСУО-Русе) е прекратен, считано от 23.07.2021 г. От Общински 

съвет Иваново и РСУО-Русе е дадено съгласие Община Иваново да изгради 

собствена Инсталация за сепариране. Към момента, Община Иваново е в 

процес по проучване изграждането на собствено съоръжение за 

предварително третиране (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 месец декември 

2021 г., от Общински съвет Иваново е дадено съгласие Община Иваново да 

организира на нейна територия система за разделно събиране на отпадъчни 

материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, генерирани от 

домакинствата, като закупи 100 бр. собствени съдове за разделно събиране на 

цитираните отпадъчни материали и възложи за период от 1 година дейностите 

по събиране, транспортиране и оползотворяване (включващо като минимум 

предварително третиране – сортиране, балиране и др.) на разделно събраните 

отпадъчни материали на лице, притежаващо необходимите разрешителни за 

съответните дейности с отпадъци на територията на община Иваново, като 

сключи договор по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗУО, при спазване чл. 20, ал. 4 от ЗУО. 

Направените разходи за посочените дейности ще бъдат възстановени от 

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

сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе. 
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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 2021 г., в рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста 

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

Пиргово, община Иваново, област Русе” с бенефициент: Кметство Пиргово. 

 

 

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 

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.  

Първата основна цел към този приоритет е  осъществяване на общински дейности за 

подобряване на бизнес-средата. В изпълнение на тази цел през 2020 г. Община Иваново 

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

пазар, находящ се в с. Щръклево, Община Иваново“. Отправено е искане за отпускане 

на целево финансиране за обекта. Изграждането на такъв комплекс ще насърчи развитието 

на местната икономика и промотирането на предимствата и качествата на местните 

продукти, както и ще подпомогне малкия и среден бизнес в общината. През 2021 г. е 

сключен договор № Д-174/11.03.2021 г. с изпълнител „Джи Ти Ер Груп“ ЕООД на стойност 

346 750.04 лв. без ДДС. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за обекта.  

В подкрепа на местното производство, през 2020 г. Община Иваново, в партньорство 

със Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на пчеларите в Община Иваново“, 

кандидатства и бе одобрена по Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на 

местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване 

на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. В проектното 

предложение на Община Иваново е заложена идеята за насърчаване  на регионалното 

производство на мед и изделия от мед, промотиране качествата на местните продукти и 

разширяване пазарите на пчеларите от Община Иваново. През изминалата 2021 г. са 

проведени работни срещи между служители на Община Иваново и представители на 

НСОРБ и консултантите по проекта ДЗЗД „Евро Бул Про“. В резултат първоначалната 

концепция бе доразвита, като се предвиди и извършването на дейности по облагородяване 
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на терена около Ивановските скални църкви. Включването им в обхвата на проекта стана 

възможно след предоставянето им за управление на Община Иваново с договор № РД11-

00-51/17.03.2021 г. С Решение № 350 по Протокол № 31/21.10.2021 г. на Общински съвет 

Иваново е дадено съгласие за реализиране на проекта, съгласно Стратегия за ефективно 

местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес на Община Иваново. 

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 2021 г. са изпълнени следните дейности: 

 С Решение № 288 по Протокол № 25/20.05.2021г. на Общински съвет – Иваново е 

приета Програма за развитие на туризма за 2021 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; 

 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  

и др. 

С Решение № 287 по Протокол № 25 от 20.05.2021 г. на Общински съвет – Иваново 

е приет План за развитие на туризма в община Иваново в изпълнение на Стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в област Русе за 2020-2030 година. Целта на Плана е 

устойчиво развитие на туризма в Община Иваново. Планът за развитие на туризма се 

изпълнява от Община Иваново, като целта е да се развива последователна и целенасочена 

туристическа политика, базирана на партньорство между частния сектор, общинска 

администрация, държавните институции и неправителствените организации, като се 

генерират работни места, създават се възможности за развитие на предприемачество, 

дългосрочни икономически и социални ползи, увеличават се приходите от туризъм. 

 С Решение № 187/22.10.2020г. по Протокол № 22.10.2020 г. на Общински съвет – 

Иваново е приет Културен календар на Община Иваново за 2021 г. Календарът съдържа 

информация относно културни събития и мероприятия на територията на общината, 

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

контактни данни. Информацията относно провеждане на мероприятията се съгласува с 

читалищата на територията на Община Иваново за съответната година. 
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Извършени 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 62 броя договори за наем, от които: в резултат на 

провеждане на тръжни процедури – 21 броя договори, засягащи 947 640 дка и на обща 

стойност в размер на 74 400 лв., а по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (касаещ т.нар. имоти 

„бели петна“) са сключени 41 броя договори, отнасящи се до 233 900 дка общо в размер на 

12 310 лв. За предоставяне на пасища, мери и ливади (ПМЛ) са сключени 9 броя договори 

за общо 1184 дка на обща стойност в размер на 15 410 лв. От тях 7 броя договори са за 

отдаване под наем по разпределение, а 2 договора са за отдаване под наем чрез провеждане 

на търг.  

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

ползване „полски пътища“. През стопанската 2020/2021 г. са сключени общо 139 броя 

договори, засягащи 4773 351 дка площ на обща стойност 222 520 лв.  

Общинската администрация подпомага животновъдите и земеделските 

производители като им предоставя и своевременно свежда до знанието им актуална 

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

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

съдействие при провеждане на описаните процедури.  

ПРИОРИТЕТ 3: 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 2021 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. Кошов, община Иваново, област Русе“. 

Извършените строително-монтажни работи са на стойност 139 292.62 лв. с ДДС. Проектът 

е изпълнен успешно и отчетен. 

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: 
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- По програма „Регионална програма за заетост“ са назначени 4 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 не са се явили кандидати по обсъжданата програма за заетост.  

- По проект „кение и заетост на трайно безработни лица“ са назначени 10 лица на 

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

лица с трайни увреждания на възраст над 29 г.  

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

в неравностойно положение. 

I. По Проект № BG05M9OP001-2.101-0192„Патронажна грижа в община Иваново“ 

по Процедура BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз, е 

отпусната безвъзмездната финансова помощ в размер на 101 370 лв., в т. ч. съфинансиране 

по линията на Европейския социален фонд в размер на 86 164.50 лв. и национално 

съфинансиране в размер на 15 205.50 лв. Проектът е насочен към подкрепа на възрастни 

хора и лица с увреждания, които в период на кризисни ситуации изпитват затруднения в 

придвижването и имат ограничени възможности в още по- голяма степен за снабдяването 

със стоки от първа необходимост и медикаменти, заплащане на битови сметки. Основната 

цел на проекта е подобряване качеството на живот и премахване на бариерите пред 

социалното включване на хора в риск, за които в период на криза съществува риск, както 

да не бъдат задоволени текущи потребности, така и да възникнат нови. В допълнение 

включването на хора, директно засегнати от кризата (застрашени в най-голяма степен от 

COVID-19, както и за лица в карантинен период) в проекта ще допринесе за директна 

подкрепа, не само към тях, но и за превенция на разпространението на вируса сред 

общността. Изпълнението на проекта приключи успешно на 31.05.2021 г. 

 

II. До 31.12.2021 г. трите филиала (с. Щръклево, с. Пиргово и с. Тръстеник) на 

Домашен социален патронаж (ДСП) обслужват потребителите на социалната услуга 

„Домашен социален патронаж“ – 314 на брой. 

При доставка на приготвената храна се използва транспортна схема за разнос на топла 

храна в тринадесетте населени места на общината, като храната се доставя до дома на 

потребителя при стриктно спазване на противоепидемични мерки и с ограничаване в 

максимална степен на контакта между потребител и шофьор.  

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

децата и младежите на територията на Община Иваново. 
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В Общината функционират 4 бр. основни училища и една детска градина с 5 

филиала. Към края на 2021 г. в училищата на територията на общината се обучават общо 

182 ученици. 

Към настоящия момент в ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево се обучават 109 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. 

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 31.12.2021 г., в ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Иваново броят на учениците е 25. 

Обучението се провежда в 1 самостоятелна и 3 слети паралелки. Броят на педагозите в 

училището е 5 души. 

В ОУ ”Васил Левски” – с. Тръстеник, за учебната 2021/2022 година, са записани за 

обучение 37 ученици. Обучението се осъществява в 2 слети и 2 самостоятелни паралелки. 

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

и директорът. 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 BG05M20P001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“. Специфичните цели на проекта са преодоляване на образователните 

дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по български език и 

литература и по 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 „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 30.10.2021 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 учебна година. 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. 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, 
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Дирекция „Социално подпомагане“, Министерство на вътрешните работи (районно 

управление). 

След съвместните действия на членовете на екипите и педагогическите специалисти 

от образователните институции, резултатите от работата на Механизма до 30.10.2021 г. са 

следните: 

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

Кошов, Червен и Табачка са извършени 14 посещения на място. 

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

Нисово, е констатирано, че има извършени 38 посещения на място, като 1 ученик е 

възобновил посещението си в училище, а 2 деца в детска градина. Останалите 35 

деца/ученици са в чужбина заедно с родителите си. 

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

Мечка и за район на обхват № 4, който обхваща територията на селата Сваленик и 

Церовец, не са извършвани посещения, тъй като всички деца/ученици посещават 

учебните заведения. 

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 133 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 Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и 

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

са образувани седем възпитателни дела и са наложени седем възпитателни мерки на деца и 

на техните родители. 

През 2021 г. продължава действието на сключените през 2016 г. договори за 

обществен превоз на пътници, чието действие е продължено през 2021 г. Превозвач по тях 

е „Ел Еф Бус“ ЕООД, изпълняващ маршрутите по линия Русе – Красен и линия Русе – 

Щръклево от квотата на Община Иваново по областната транспортна схема. Маршрутът на 

линия Русе – Червен се изпълнява от „ГЕОКОМЕРС“ ООД. 

С Решение № 264 по Протокол № 23/25.03.2021 г. на Общински съвет – Иваново е 

приет План за младежта на Община Иваново за 2021 г. Планът за младежта има за основна 

цел да подпомага младите хора като активна част от Европейската общност в тяхното 

развитие и съхранение, като личности и активни граждани, както и да създаде благоприятна 

и подкрепяща среда за младежта в Община Иваново през 2021 година. Той е разработен, 

като комплекс от мерки и дейности, които налагат тясно сътрудничество между всички 

институции и сектори, свързани с живота на младите хора. В новата Национална стратегия 

за младежта са формулирани следните стратегически оси: Образование и заетост, 

Ангажираност, Участие и равни възможности и социално благополучие. Всички те са 

заложени в Плана за младежта на Община Иваново, което от своя страна ще кореспондира 

с потребностите и интересите на младите хора. 

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 
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Община Иваново (2020-2022 г.). Сред основните оперативни цели на стратегията са: 

осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават 

възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на 

общността; осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на 

разнообразието от потребности на всички деца и ученици; подобряване на материалните 

условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности в институциите в системата за предучилищното и училищното 

образование.  

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

учениците в Община Иваново за 2021 г. е приет с решение № 286 по Протокол № 

25/20.05.2021 г. на Общински съвет – Иваново. Планът се приема ежегодно, след 

съгласуване с началника на РУО – Русе. 

С Решение № 266 по Протокол № 23/25.03.2021 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 се 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, 

физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща 

икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност, както и 

пълноценното им личностно развитие в съответствие с интересите и потребностите на 

децата и техните родители. 

През 2021 година продължи предоставянето на услуги по механизма „Лична 

помощ“.  Към 31.12.2021 г. са назначени 45 бр. лични асистенти и 13 бр. социални 

асистенти, а 45 физически лица са ползвателите по Механизъм лична помощ и 33 физически 

лица са ползватели по Асистентска подкрепа.  

Сред заложените основни цели по Приоритет 3 от Програмата за управление на 

Кмета на Община Иваново за мандат 2019 – 2023 г. е създаването на условия за запазване и 

подобряване здравето на жителите на общината – здравно обслужване.  

В изпълнение на тази цел през 2021 г. бе сключен договор № Д-282/11.10.2021 г. за 

доставка, монтаж и пускане в експлоатация на стоматологично оборудване за обзавеждане 

на стоматологичен кабинет в с. Пиргово на стойност 49 000 лв. без ДДС с изпълнител 

„Медикал Депо Р и К“ ООД. Понастоящем в кабинета е монтирано ново, неупотребявано и 

нерециклирано стоматологично оборудване.  

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 2020 г. и отново през 2021 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, общ. Иваново, обл. Русе“. Сключен е договор № Д-

222/26.05.2021 г. без осигурено финансиране с изпълнител „Ес Джей Строй“ АД на 

стойност 239 049.41 лв. без ДДС. Очаква се отпускане на средства за извършване на 

възстановителните мероприятия за обекта.  
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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. 

В изпълнение на заложената цел, през 2021 г. в проведени обучения и семинари на 

територията на страната са участвали 12 служители на Общинска администрация – Иваново 

за повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания и умения в областта на 

социалните услуги, управлението на водите, опазване на културно-историческото 

наследство, комуникация и протокол и др.  

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

обслужването на гражданите, през 2021 година са приети общо 2074 броя заявления за 

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

територията, контрол на строителството и кадастър са, както следва: издадени са 957 броя 

скици за недвижими имоти, 118 броя са издадените разрешителни за строеж, 48 броя  са 

издадените визи за проектиране, 41 броя са одобрените подробни устройствени планове, 

111 броя са издадените удостоверения за идентичност на урегулирани поземлени имоти, 13 

броя са издадените разрешения за поставяне, 20 броя са заверените технически паспорти, 

55 броя са издадените удостоверения за търпимост, 14 броя са въведените в експлоатация 

сгради, 73 броя са нанесените на кадастралните планове на населените места сгради, за 

които са издадени удостоверения, а 142 броя са другите технически услуги.  

Издадени са 62 броя удостоверения за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост от служителите от отдел „Общинска собственост“ и е извършена 1 

заверка на молба-декларация. През 2021 г. са съставени 65 акта на имоти – общинска 

собственост, от които актовете за частна общинска собственост са 37 броя, а актовете за 

публична общинска собственост са 28 броя. Извършени са 37 продажби на имоти – частна 

общинска собственост, като в това число са и продажби на придаваеми части по ЗУТ. 

Издадена е 1 заповед за учредяване право на прокарване и сервитут. 

Регистрирани и осъществени са 27 броя нотариални заверки. Издадени са 94 броя 

удостоверения за наследници и 146 броя други удостоверения по ЕСГРАОН. Съставени и 

отразени в регистър „Раждане“ са 32 броя актове на родени в чужбина деца. Извършени са  

две проверки от Териториално звено „ГРАО“ – Русе, във връзка с приемането и 

обработването на заявления за постоянен и настоящ адрес, при които не са открити 

нарушения и не са съставени актове за такива. 

Издадени са 19 заповеди за откриване на адреси в населените места. 

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 62 броя легализации на документи за предоставяне за превод и 

изпращане в чужбина на граждани от цялата община. 

Финансовата политика на община Иваново и през 2021 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 
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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 2021 г. бюджетът е изпълнен на 131 %, като към 31.12.2021 г. са събрани общо 

3 055 972 лв. данъчни и неданъчни приходи, при план от 2 335 952 лв., представляващи:  

- приходите от такси са в размер на 932 485 лв., като само от такса за битови отпадъци 

са – 674 121.50 лв. През 2021 г. успешно са събрани 78.26 % от вземанията за такса битови 

отпадъци, както и 33.37 % от вземанията за същата такса за предходни години. 

- данъчните приходи са в общ размер на 870 735.74  лв., от които 236 350.91 лв. са от 

данък върху недвижимите имоти, 265 006.20 лв. са от данък върху превозните средства, 

359 599.83 лв. са от данък върху придобиване на имущества по дарения и възмезден начин, 

4201 лв. са от патентен данък и 5577.80 лв. са от туристически данък. През 2021 г. успешно 

са събрани 81.11 % от вземанията за данък върху недвижими имоти, както и 49.10 % от 

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

средства през отчетния период успешно са събрани 41.47 %, както и 3.38 % от вземанията 

за същия налог за предходни години.  

Издадени са 310 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 2021 г. и 

предходни години са както следва: за задължения на физически лица – 1 002 722.65 лв. 

главница и 45 385.82 лв. лихви, а за задължения на юридически лица – 569 475.81 лв. 

главница и 16 829.36 лв. лихви. Остатъците за плащане по издадени актове през изминалата 

2021 г. и предходни години са както следва: за физически лица – 87 586.11 лв. остатък по 

актовете за установяване на задължения и 5620 лв. остатък за лихва; за юридически лица – 

71 367.23 лв. остатък по актовете за установяване на задължения и 2735 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 2021 

г., постъпленията са в размер на 733 754.72 лв. или общо 43.84 % от всички приходи. Чрез 

ПОС-терминал за 2021 г. постъпилите приходи са в размер на 89 841.65 лв. или в размер на 

5.5 % спрямо всички приходи, в сравнение с 2020 г., когато постъпленията са в размер на 

60 244 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 2022 г. 

През 2021 г. са извършени промени в размерите на местните данъци и такси, в 

резултат на необходимостта от оптимизиране разходите на общината чрез възстановяване 

на разхода за осъществяваните услуги. Във връзка с изменение в Закона за предучилищното 



 
 

14 
 

и училищното образование, са приети изменения и допълнения на Наредба № 1 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет 

– Иваново с цел допълнително да се подпомогне материалното състояние на семействата с 

деца в задължително предучилищно образование, предвид усложнената здравна и 

социално-икономическа обстановка в страната. 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 1383 бр. декларации и 2053 бр. данъчни оценки, 

като са издадени общо 15 393 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 


