
ОТЧЕТ 
за дейността на служителите от 

СЗ ”КООРС“ 
 

през периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. 



ОХРАНА 

• Групата охранители от СЗ “КООРС” през 
изминалият период охраняваха 30 обекта на 
територията на Община Русе. 

• Участваха и в съвместна дейност със служители на 
ОД на МВР – Русе по опазване на обществения 
ред при провеждане на разнообразни 
общоградски мероприятия. 

• Съвместно са охранявани 113 събития за които 
беше положен 377 ч. допълнителен труд. 



МОТО ПАТРУЛИ 
• Патрулиране на смесени екипи от служители на ОД на 

МВР и СЗ”КООРС“ във вилните зони. 
• Извършвани са ежедневно проверки на съмнителни 

лица и автомобили, движещи се във вилните зони. 
• Мото патрулите са реагирали на 45 сигнала и 

нарушения във вилните зони. Задържани са 2 
нарушителя и са съставени 17 бр. фишове. 
Нарушителите са отведени в Първо и Второ РУП за 
разследване на случаите. 

• Констатираните нарушения са основно кражби на 
имущество и метални предмети от разбити вили,  
извършване на незаконна сеч и унищожаване на 
овощни дървета, управление на превози средства с 
животинска тяга по уличната мрежа, изхвърляне на 
строителни отпадъци на нерегламентирани сметища, 
неправилно паркиране на МПС, палене на огън в 
населено място и извършване на търговска дейност без 
необходимите разрешителни.  



МОТО ПАТРУЛИ 

• Периодично се извършват проверки на сгради общинска собственост, 
които са негодни за използване и предстои да се разрушат. 

• През зимните месеци мотопатрулите активно участваха при 
установяване собствеността на паркирали МПС на пътното платно и 
отстраняването им за да могат снегопочистващите фирми да си 
свършат работата. 

• Оказваха помощ и съдействие на различни общински предприятия, 
дирекции и отдели на Община Русе . 

• През летните месеци мото патрулите взеха активно участие при 
локализирането на пожари във вилните зони и оказаха съдействие на 
екипите на РСПБЗН при гасенето им. 



ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  
• Изградената система за видеонаблюдение обхваща 

пл.“Свобода“, ул.“Александровска“, пл.“Хан Кубрат“, пл.“Елиас 
Канети“, пл.“Александър Батенберг“ и част от съседните улици. 
Също под наблюдение е и кея под х.“Рига“ и подходите към 
него, трите подлеза на бул.“България“ в отсечката от ОУ“Алеко 
Константинов“ до бул.“Христо Ботев“, подлеза на 
бул.“Скобелев“, вазата в Младежки парк и Мемориала на 
загиналите във войните русенци. В ЦВН на 10 монитора се 
наблюдават 127 камери. Извършва се денонощен контрол на 
обектите по изброените площади, улици и подлези. 

Основните констатирани нарушения са: 

• Навлизане на МПС и паркиране в пешеходните зони, по 
велоалеите, на тротоарите и в тревните площи на пл.“Свобода“, 
ул.“Александровска“, пл.“Хан Кубрат“, пл.“Елиас Канети, 
пл.“Александър Батенберг“ и кея под х-л „Рига“. 

 



ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  
• Повреждане на общинско имущество - разместване, драскане със спрей и 

счупване на пейки, чупене на тротоарни колчета от МПС, изкривяване или 
счупване на кошчета за смет, унищожаване на цветя, зелена растителност и 
млади дървета, чупене на осветителни тела от уличното осветление, 
боядисване на паметници, повреждане на кранчетата на чешмите на 
пл.“Свобода“, чупене на пътни знаци, автобусни спирки,  антипаркинг 
устройства, бариери, камери от изградените системи за видеонаблюдение и 
др. 

• Употреба на алкохол и наркотици, хулигански прояви като сбивания, кражби 
на имущество и др. 

• Каране на велосипеди, скейтбордове и ролери в сухите шадравани и в 
пешеходните зони. Игри с топка в тревните площи. 

• Влизане и къпане в шадраваните на пл.“Свобода“. 

• За всички случаи е поискано съдействие от Първо РУП или ОД на МВР. 

• Оказано е съдействие на екипи на РСПБЗН, Спешна медицинска помощ, 
различни ОП, сектор „Пътна полиция“. Предоставени са записи от 
охранителните камери за 27 различни случаи при поискване от полицейски 

служители. 

 



ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 



КОНТРОЛ 
• За периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. контрольорите от СЗ”КООРС” 

извършваха ежедневен контрол за спазване изискванията на 
Наредбите на Общински съвет – Русе и Закона за движение по 
пътищата. 

• Постъпили, разгледани и решени сигнали и жалби на  граждани
       - 324 бр.  

• Връчени актове за установяване на административни нарушения 
(АУАН) и НП       -206 бр.  

• Посетени адреси за  оставяне на покана за получаване на НП, АУАН 
и др.       -3003 бр. 

• Оказвано е съдействия на други органи и организации като ОД на 
МВР - Русе, отдел “Контрол по строителството“, отдел ”Екология”, 
ОП “Комунални дейности”, ОП”Общински пазари“ и др. 



Най-често срещани нарушения по Наредбите на 
ОбС-Русе и ЗДвП са: 

 Неправилно паркиране на МПС  
 Извършване на строително ремонтни работи засягащи 

уличните платна и тротоарите без издадена заповед за 
ВОБД и с изтекла такава 

 Непочистени прилежащи тротоари до търговски обекти , 
жилища и други обекти 

 Извършване на нерегламентирана търговска дейност върху 
територии общинска собственост 

 Неправилно поставени рекламни материали по стълбовете 
на градския транспорт 

 Увреждане на Общинско имущество 



Съставени актове,фишове и 
констативни протоколи 
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Парични постъпления от глоби 

0,00 лв.

10 000,00 лв.

20 000,00 лв.

30 000,00 лв.

40 000,00 лв.

50 000,00 лв.

60 000,00 лв.

70 000,00 лв.

80 000,00 лв.

90 000,00 лв.

100 000,00 лв.

48 294,87лв.

86 320,99лв.

83 621,42лв.

95 357,56 лв.

81 503,04 лв.

96 681,77 лв.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.



 През 2017 година са издадени 206 
наказателни постановления на 
стойност 10 670 лв. и 3 539 глоби с 
фиш на стойност 94 370 лв. 

 Обща стойност на всички наложени 
глоби е 105 040 лева. 

 Реално постъпили суми 96 681,77 
лева. 

 

 

 

 



Най-често срещани нарушения 
по ЗДвП 



Най-често срещани нарушения 
по ЗДвП 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
www.ruse-bg.eu 

 
mayor@ruse-bg.eu 

  
koors@abv.bg 
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