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ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 
2017 г.



Предложеният проект за бюджет за 2017 г. 
на Община Русе е разработен в 
съответствие с изискванията на:
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• Закон за публичните финанси

• Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2017 г.

• Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет на

Република България за 2017 г.

• Решение на МС на Р България №920/02.11.2016г. за изменение на №

304/2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата

дейности през 2017 г.

• Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

• Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в

делегираните от държавата дейности за 2017г. за Община Русе –

Приложение №1 на МФ, съгласно Решение на МС на РБългария

№304/2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата

дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели



Сравнителна диаграма на 

Проектобюджет 2016 и 2017 г.
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• Рамката на проектобюджет за  2017г. е 107 901 690лв. /без преходен

остатък/. Увеличени стойности за 2017г. при съпоставимост с 

първоначален бюджет за 2016 г. –85 013 544лв. /без  преходен остатък/

3 208 200,00 лв. 4 902 806,00 лв.

44 865 476,00 лв.
49 477 789,00 лв.

36 939 868,00лв.

53 521 095,00 лв.

2016 2017

Капиталов бюджет Държавни дейности Местни дейности



Рамка на проектобюджет 2017 г. 

– без преходни остатъци
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Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 

2017г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата

за управление и стратегическия план за развитие на Общината.

1,00 лв.

1,00 лв.

36 939 868,00лв.

Серия1 Серия2 Серия3

ФУНКЦИИ

Проект за 

Бюджет 2017 г.             

/к.2+к.3/

Държавно 

финансиране

Общинско 

финансиране

а 1 2 3

І.Функция “Общи държавни служби” 7 721 377    3 196 700    4 524 677    

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност” 1 522 076    302 600    1 219 476    

ІІІ.Функция “Образование” 36 265 507    33 508 843    2 756 664    

ІV.Функция “Здравеопазване” 4 452 207    3 410 377    1 041 830    

V.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 8 192 473    7 041 525    1 150 948    

VІ.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда” 30 005 198    0    30 005 198    

VІІ.Функция “Почивно дело, култура, религиозна дейност” 5 046 425    2 017 744    3 028 681    

VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги” 9 093 621 0 9 093 621

ІХ.Функция “Разходи некласифицирани в други функции” 700 000    0 700 000    

Всичко  текущ бюджет 2017 г.: 102 998 884    49 477 789    53 521 095    

Капиталов бюджет за 2017г. 4 902 806 6 000    4 896 806

Рамка на проектобюджет 2017г. 107 901 690    49 483 789    58 417 901    
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2017Г.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ   102 998 884 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ   4 902 806 лв.

2017 Г.

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ  49 483 789 лв.

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 58 417 901 лв.

Проектобюджет на Община Русе за 
2017 г.  107 901 690 лв. – без преходни 
остатъци



Община Русе – основна движеща сила за 
икономическия растеж в региона
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1. Успешно начало на важни инфраструктурни 

проекти и максимално привличане на 

Европейски средства в новия програмен период 

2014-2020 г.;

2. Подобряване на инфраструктурата, в т.ч.  в 

малките населени места, подпомагане на  

социални дейности, образование и 

здравеопазване;

3. Запазване на културните ценности, развитие на 

спорта и културния туризъм;

4. Подобряване на административното обслужване 

и комуникацията с гражданите;

5. Привличане на стратегически инвеститори в 

екологично чисти и високотехнологични сектори;

В Проектобюджет-2017г. Общинското ръководство залага изпълнението на 

следните приоритети:



Акценти в Проектобюджет 2017 г.
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• Привличане на финансови средства по 

национални, европейски и международни 

програми;

• Активно участие в Националната програма за 

енергийна ефективност на жилищните сгради;

• Балансирано развитие на централната градска 

част, кварталите и малките населени места 

чрез подобряване на транспортната 

инфраструктура;

• Осигуряване на средства във всички сфери на 

обществения живот, чрез  усъвършенстване и 

устойчивост;

• Въвеждане на електронни административни 

услуги и подобряване средата за достъп до 

задължения и безкасови разплащания;



Акценти в Проектобюджет 2017 г.
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• Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно

ориентирана към финансирането на основните социални отговорности-

помощи по Наредба 21 на Общински съвет, Асистирана репродукция,

подпомагане на дейността клубове на пенсионера, съюз на слепите,

глухите, инвалидите и устойчивост по социални проекти;

• Инвестиционна програма: обновяване и модернизиране системата за

улично осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност

на обекти общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и

спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища;

благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства и др.

• Кандидатстване за финансиране за рехабилитация на уличното

осветление и енергийна ефективност на сгради по НДЕФ

• Стартиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони

за обществен отдих;



Акценти в Проектобюджет 2017 г.
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- Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап;

- Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе в т.ч.

изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства

и внедряване на мерки за енергийна ефективност;

- Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно

Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и

семейства;

- Изграждане на социални жилища за настаняване на: 

1. Лица от малцинствени групи от населението;

2. Социално слаби лица, които не могат да се ползват 

от условията на жилищното настаняване на Община Русе;

•Бюджетна политика, насочена към ефективно, ефикасно и

законосъобразно разходване на средства; без просрочени

задължения; висока събираемост на собствените приходи.



Акценти по конкретни функции в 
Проектобюджет 2017 г. - осигурено 

финансиране със собствени средства
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• Ръст във функция „Образование“ – средства необходими за издръжка в детски

градини; нов целеви фонд в размер на 100 000лв. за оборудване иналежащи

ремонти на детски градини; подпомагане на деца с високи постижения в областта

на науката, културата и спорта; средства за финансиране на събития по общински

план за развитие на младежта; дофинансиране на непълни и слети паралелки и

др.

• Функция „Здравеопазване“ – необходима издръжка на детски ясли и Млечна

кухня; издръжка на медицинско обслужване на спортуващи учащи; издръжка на

здравни кабинети в спортен комплекс „Локомотив“, „Дунав“ и квартал ДЗС, както и

на здравен кабинет в спортен комплекс „Ялта“; средства за скрининг профилактика

и лечение на гръбначни изкривявания на ученици; средства по Програма

„Асистирана репродукция“.

• Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – необходими

средства за устойчивост по приключили социални проекти „Личен асистент“ и

„Кризисен център“; запазване на средствата за издръжка и дейност в Клубове на

пенсионера, съюз на слепите в България, съюз на инвалидите „Кураж“, „Смелост“ и

„Доверие-Русе“, съюз на глухите в България, Национална асоциация на сляпо-

гухите в България, съюз на военноинвалидите и военно пострадалите и „Свят за

всички“;



Акценти в Проектобюджет 2017 г. -
осигурено финансиране със собствени 

средства
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• Ръст на средствата във функция „Жилищно строителство, комунално

стопанство и опазване на околната среда“ – възнаграждения и издръжка на ОП

„Паркстрой Русе“, ОП „Комунални дейности“; завишени средства за улично

осветление на гр. Русе и малките населени места; средства за поддържане на

зелените площи и фонтани; увеличени средства за малките населени места, в т.ч.

за ремонт на улици; фонд „Малки населени места“, средства за ремонт на улици на

град Русе осигурени със заем 10 000 000 лв. - чрез процедура за избор на кредитна

институция;

• Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности – издръжка на ОП

„Обредни домове“; ръст в Програма „Култура“; средства за културен календар на

гр. Русе; Програма „Спорт“; осигурени средства за Мартенски Музикални Дни;

Фондация „Русе - град на свободния дух“ и др.

• Функция „Икономически дейности и услуги“ – осигурени средства за зимно

поддържане и снегопочистване; средства за ремонт на общинска пътна мрежа;

издръжка на ОП „Управление на общински имоти“; ОП „Спортни имоти“; ОП „Русе

арт“; Младежки дом и Общински детски център за култура и изкуство; средства за

издръжка на Туристически център; Програма Туризъм и др.

• Бюджет 2017 г. осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи

в размер на 500 000 лв.



Бюджетни взаимоотношения с 
републиканския бюджет за 2017 г.
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• 49 014 088 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности

• 5 484 000 лв. – обща изравнителна субсидия 

• 253 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища

• 1 295 900 лв. – целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 56 047 088 лв.



МЕХАНИЗЪМ
за финансиране на общините под формата на 
субсидии от републиканския бюджет  2017г .
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1 2 3 4 5

ОБЩИНА БЮДЖЕТНИ 
ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЯ

СУБСИДИИ
ОБЩА  СУБСИДИЯ ЗА

ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ

Средствата са за покриване 
на разходи само държавна
отговорност

ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ 

Средствата са за разходи общинска
отговорност

2017 г. - 5 484 000 лв.
до 20.01. - 2 742 000 лв.
до 20.07. – 1 371 000 лв.
до 20.10. – 1 371 000 лв.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Общо 2017 г.
1 295 900лв.

І   - 194 385 лв.
ІІ  - 388 770 лв.
ІІІ - 388 770 лв.
ІV - 323 975 лв.

3+4+5

РУСЕ

2017 г.
56 047 088 лв.

.

2017 г. – 49 014 088 лв.
I - 30% = 14 704 226 лв.
II - 25% = 12 253 522 лв.
III - 20% = 9 802 818 лв.
IV - 25% = 12 253 522 лв.

Трансфер за зим. поддържане общ. 
пътища – 253 100 лв.

до 20.01.2017 г. – 189 825 лв.
до 31.10.2017 г.   – 63 275 лв.



ПРИХОДИ

14

• Имуществени и други данъци                                       

• Неданъчни приходи                                               

• Приходи от концесии                                                        

• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч.

от приватизация            4 985 146лв.  

• Дарения от страната и чужбина

• Бюджетни взаимоотношения                                        

в т.ч. с Централния бюджет              

получени трансфери

предоставени трансфери                                                

в т.ч.съфинансирания по проекти (-) 636 431лв.

Драматичен театър „Сава Огнянов“ (-) 100 000лв.

Държавна опера (-) 100 000лв.

Държавен куклен театър (-) 32 000лв.

Красива България (-) 100 000лв.

• Финансиране на бюджетното салдо                          

в т.ч. заем от банки (10 000 000лв.) в страната и отчисления 

по ЗУО (-2 827 500лв.)

17 012 486 лв.

21 577 727 лв.

159 700 лв.

6 020 146 лв.

76 000 лв.

55 151 467 лв.

56 047 088 лв.
72 810 лв.

(-)968 431 лв. 

7 172 500 лв.



Стрaтегически обекти, включени в 
инвестиционната програма
на Община Русе за 2017 г.
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• Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Детелина“, ДГ „Синчец“ кв. Ср. Кула,

ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите, Детски ясли № 4, 5, 9 и 12; реконструкция на ул.

„Потсдам“ ІІ-ри етап от ул. „Тулча“ до ул. „Професор Михаил Арнаудов“; рехабилитация

улично осветление ЛОТ 1 и инвестиционно проектиране на ЛОТ 2 и 3; ремонт на покрива

на административната сграда на кметство Басарбово;

• Реконструкция на кръстовището на ул. „Елин Пелин“ и ул. „Панагюрище“;

• Обновяване на 20 бр. детски площадки;

• Изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито;

• Изграждане на 2 бр. стрийт площадки;

• Основен ремонт на 3 бр. спортни игрища;



Стрaтегически обекти, включени в 
инвестиционната програма
на Община Русе за 2017 г.
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• Изграждане на чешмичка на: ул. „Цар Асен“ и  пред бл. „Пушкин“;                           

• Изграждане на улични осветления: около блок 307, блок 308 и блок 309 в ЖК  „Чародейка-

север“; ул. „Руй планина“, блок „Потсдам І“;  блокове ул. „Иван Ведър“ №14 и №16  и др.;

• Изграждане на стоманени пилони за знамена и панорамна площадка в района на 

„Левента“;

• Благоустрояване блок 307 и блок 304 в кв. „Чародейка Г-север“;

• Благоустрояване пространството около блок „Вела Пискова“;

• Благоустрояване около блок №№7, 8 и 9 в кв. „Дружба ІІІ“, вкл. осветление и паркинг;

• Благоустрояване на блок „Феникс“ в кв. „Здравец“, вкл. осветление и паркинг;

• Благоустрояване на околните пространства между ул. „Шипка“ и ул. „Чипровци“;



Стрaтегически обекти, включени в 
инвестиционната програма
на Община Русе за 2017 г.
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• Благоустрояване между блок „Скъта“ и блок „Мала планина“, включително

осветление и паркинг;

• Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на

футболистите на Градски стадион;

• Напорен тръбопровод до площадката на КПП Дунав мост;

• Площадка за моторна помпа за отводняване пътя към Свободна зона;

• Канализационно отклонение и площадкова канализация – гробищен парк

„Чародейка“ – І етап.
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 В държавно финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на

средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от

държавата дейност „Общинска администрация”

 В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в

гр. Русе, кметствата и общинския съвет:

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на

общинска администрация и кметства 3 994 757 лв.

в т.ч.

- представителни разходи на общината 51 560 лв.

- представителни разходи на кметствата 2 500 лв.

- стипендии за 3-ма студенти 12 420 лв.

- помощи по Решение на Общински съвет 18 100 лв.

- подпомагане с 300 лв. на дете в приемно

семейство по Решение № 1008/14.10.2010 г нa Общински съвет 9 900 лв.

- данъци, такси, съдебни обезщетения 576 534лв.

• Възнаграждения и издръжка

на общински съветници и обществен посредник 529 920 лв.

Функция „Общи държавни служби“  7 721 377 лв.

в т.ч. държавно финансиране 3 196 700 лв.

общинско финансиране 4 524 677 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране
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Функция „Отбрана и сигурност“    1 522 076 лв.

в т.ч. държавно финансиране 302 600 лв.

общинско финансиране 1 219 476 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

 Държавното финансиране осигурява средства за:

• Заплати и осигурителни плащания на 9 бр. щатен персонал (5 бр. техници на

пунктове за управление и 3 бр. служители в Общински съвет за наркотични

вещества и Превантивно-информационен център и 1 бр. секретар на Местната

комисия за борба с трафика на хора) и 5 бр. нещатни денонощни дежурни;

• Материално стимулиране на 22 бр. обществени възпитатели и на членовете на

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и

непълнолетни (МКБППМН) и издръжка;

• Материална издръжка на военен отчет; детска педагогическа стая; районни

инспектори; Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-

информационен център.

 С общински средства са осигурени разходи за превантивна дейност за намаляване

вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедстия”; за превенция и

борба със СПИН и наркотични вещества; за дейността на Местната комисия за

борба с трафика на хора и разходи за възнаграждения и издръжка на СЗ „КООРС”.



20

Функция „Образование“   36 265 507 лв.

в т.ч. държавно финансиране 33 508 843 лв.

общинско финансиране 2 756 664 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

 Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

• Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на

труд на персонала и част от издръжка за 4 640 деца в детските градини; 15 деца със

специални образователни потребности в детска градина; 117 деца в яслена група към ДГ и

за 203 деца от подготвителните полудневни групи в ДГ и училище;

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 11 878 ученици в

общообразователните училища, 130 ученици в средношколско общежитие, 61 ученика в

специални училища ( Помощно училище „П.Берон” ), 245 ученика от професионални

гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение.

• Осигурени са целево 185 846 лв. за стипендии, 85 960 лв. за индивидуална форма на

обучение на 28 ученика, 49 982 лв. за самостоятелна форма на обучение на 134 ученика,

125 664 лв. за задочна форма на обучение за 136 ученика, 2 213 860 лв. за осигуряване на

целодневна организация на учебния ден за обхванатите 3 817 ученици от 1-ви до 7-ми

клас и в средищните училища; 569 376 лв. добавка за подпомагане храненето на децата от

подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 304 600 лв. допълващ стандарт за

материална база за 12 184 ученика; 4 310 лв. допълващ стандарт за 5 ученика в

комбинирана форма на обучение;

• Средства за създаване на условия за приобщаващо образование за 416 ученика – 135 

616лв.
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Функция „Образование“   36 265 507 лв.

в т.ч. държавно финансиране 33 508 843 лв.

общинско финансиране 2 756 664 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

• Държавни средства за дейности за развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта на децата и учениците, осъществявани от центровете за подкрепа за 

личностно развитие и специализирани обслужващи звена                         486 000лв.

 Общинското финансиране в тази функция  е насочено основно за:

• Издръжка на детски градини и подготвителна

полудневна група към тях 2 530 000 лв.

• Оборудване и належащи ремонти на детските градини

/за разпределение от отдел „Образование/                                              100 000 лв.

• Дофинансиране на непълни и слети паралелки 25 000 лв.

• Средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца 20 000 лв.

• Наем - ДГ „Радост” 22 000 лв.

• СИП по Религия и Русезнание 12 000 лв.

• Общински план за младежта                                                                    16 664 лв.
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Функция „Здравеопазване“  4 452 207 лв.

в т.ч. държавно финансиране 3 410 377 лв.

общинско финансиране 1 041 830 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

 Единният стандарт за финансиране на дейностите „Здравни кабинети в детски

градини и училища“ и „Детски ясли и млечни кухни“ осигурява средства за заплати и

осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за

медицинско обслужване на 4 655 деца и 15 641 ученика, и за отглеждане и хранене

на 1 620 деца и 2 бр. здравни медиатори.

 За 2017 година  от общински средства е осигурена издръжката на:

• Детски ясли и детска млечна кухня общо за 919 830 лв.

• За медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч.

здравни кабинети в комплекс „ Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“               61 000 лв.

• Скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания

на учениците 5 000 лв.

• За издръжка на медицински кабинет в ДЗС 6 000 лв.

• За общинска програма „Асистирана репродукция” 50 000 лв.
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Функция „Социално осигуряване,

подпомагане и грижи“   8 192 473 лв.

в т.ч. държавно финансиране 7 041 525 лв.

общинско финансиране 1 150 948 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

 Държавните средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

за 234 места в ДВХ „Възраждане”, 82 места в ДВХФУ „Милосърдие”, 120 места в

ДВХД „Приста”.

 Осигурени са и средства за социални услуги предоставяни в общността :

• Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания; 

• Дневен център за деца с увреждания седмична грижа;

• Дневен център за стари хора; 

• Център за обществена подкрепа; 

• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост;

• Защитено жилище за лица с психични разстройства;

• Център за работа с  деца на улицата; 

• Център за настаняване от семеен тип  за пълнолетни лица с психични 

разстройства;

• Наблюдавано жилище;

• Звено “Майка и бебе”;

• Приюти ;

• Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;

• Кризисен център.
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държавно 
финансиране

 Общинското финансиране обхваща:

• възнаграждения,  осигуровки и издръжка  на домашен

соц. патронаж с 40 бр. щатен персонал и капацитет 555 места        791 748 лв. 

• звеното за обслужване на програмите за временна заетост 22 650 лв.

• средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 21 400 лв.

• клубовете на инвалиди общо 5 600 лв.

• Съюз на слепите в България 2 800 лв.

• Съюз на глухите в България 2 800 лв. 

• Национална асоциация на сляпо-глухите в България 2 800 лв.

• Съюз на инвалидите в България                                                               2 800 лв.

• Съюз „Свят за всички“  2 800 лв.

• Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите                               2 800 лв.

• Осигурени са средства за социално предприятие

Обществена трапезария с численост на персонала – 11 щ.бр. 169 000 лв.

• Устойчивост по приключили социални проекти                                    123 750 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

Функция „Социално осигуряване,

подпомагане и грижи“   8 192 473 лв.

в т.ч. държавно финансиране 7 041 525 лв.

общинско финансиране 1 150 948 лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“  30 005 198 лв.

общинско 
финансиране

 Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват

широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването

на околната среда.

 В дейност „Осветление на улици и площади” общо:              2 022 949 лв.

• за улично осветление и лампи в град Русе 1 600 000 лв.

• за улично осветление и лампи в кметствата  252 949 лв.

• за изнасяне на табла за управление на уличното осветление 60 000 лв.

• ремонт на стълбове 100 000 лв.

• поддръжка на трафопостове 10 000 лв.

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е планиран

бюджетът на ОП „Комунални дейности” – разходи за възнаграждения и дейност

общо 4 060 327 лв., маркировка –пластик 50 000лв. и ремонт на улици в град

Русе и малките населени места 10 200 000лв..
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Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“  30 005 198 лв.

общинско 
финансиране

 Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално

развитие” заема голям дял от разходите във функцията, 2 474 074 лв.

в т.ч.

• за  проектиране                                                                                                         100 000 лв.

• събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и 

разчистване на терени от строителни отпадъци 200 000 лв.

• геоложки и геодезически дейности 30 000 лв.

• техническо наблюдение на  яз.Николово и яз. Образцов чифлик                          24 000 лв.

• поддържане системи за пожароизвестяване 6 000 лв.

• текущи и аварийни ремонти на общински имоти 700 000 лв.

• енергийни обследвания и издаване на сертификати за енергийна 

ефективност на обекти общинска собственост 80 000 лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“  30 005 198 лв.

общинско 
финансиране

• Актуализиране на Общински план за развитие                    36 000 лв. 

• отчуждаване на имоти 60 000 лв.  

• експертизи и изследване на деформации 15 000 лв.

• Паспортизация /технически паспорти, енергийни/

на обекти общинска собственост 200 000лв. 

• Фонд „Малки населени места”                                                        320 000 лв.

• Изготвяне на инвестиционен профил на общината 36 000лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“ 30 005 198 лв.

общинско 
финансиране

 В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

опазване на околната среда” са планирани средства за:

• осигуряване на санитарната програма на общината 

третиране против комари, кърлежи и др. 230 000 лв.

• Растителна защита                                                                     20 000 лв.

• екологични мероприятия  174 000 лв. 

в т.ч. програми и планове                                                     124 000 лв.

събиране на опасни отпадъци                                        5 000 лв.

за мероприятия по опазване на околната среда и

програма за работа с обществеността  1 000 лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“  30 005 198 лв.

общинско 
финансиране

 За дейност „Озеленяване” са предвидени  1 999 270 лв. 

• в т.ч. за поддържане на зелени площи и резитба на дървета          1 800 000 лв.  

• вода, горива, ел. енергия и материали                                      65 000 лв.

• доставка на пейки 20 000 лв.

• поддържане на фонтани 54 000 лв.

• год. доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки      20 000 лв.

• разходи в кметствата 40 270 лв. 

 В дейност „Чистота” са планирани разходи общо: 8 272 500 лв.

• Планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно 

план-сметка за ТБО 11 100 000 лв. 
(-) отчисления по ЗУО                                                                                              - 2 827 500 лв.

 В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ –

планирани са средства за трудови разходи и издръжка на

ОП „Паркстрой-Русе“                                 501 778 лв.
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Функция „Почивни дело, култура,

религиозна дейност“   5 046 425 лв.

в т.ч. държавно финансиране 2 017 744 лв.

общинско финансиране 3 028 681 лв.

общинско 
финансиране

държавно 
финансиране

 Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията,

осигурителните вноски и издръжката на 178 субсидирани бройки в делегираните

държавни дейности (библиотека – 56 бр., музей – 42 бр., художествена галерия -

10 бр. и читалища – 70 бр.).

 С общински приходи в тази функция  се финансират:

• Издръжка на почивни бази 67 033 лв.

• Програма „Спорт”, в т.ч. 42 х. лв. Международен турнир по спортни танци          700 000 лв.

• Оркестри и ансамбли 332 731 лв. 

в т.ч. субсидията на ФТТ „Найден Киров” 93 000 лв.

• Подпомагане разходите по погребения на социално слаби 

граждани в кметствата                                                                                                     680 лв.

• Трудови разходи и издръжка на ОП „Обредни домове“                                           738 614 лв.

• Дофинансиране с общински приходи за читалища, в т.ч. 119 975лв.

за ремонт  и отоплителни уреди в малките населени места 99 975лв.

• Разходи  за осигуряване на  други дейности по културата 828 418 лв.

в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) 64  818 лв.

за мероприятия по културния календар 662 000 лв.

Фондация „Русе-град на свободния дух“                                                          100 000 лв.
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Функция „Икономически

дейности и услуги” 9 093 621лв.

общинско 
финансиране

 Разходите в тази функция се финансират  от общински приходи и 

целева субсидия за снегопочистване 253 100 лв.

• Средства  за зимно поддържане

и снегопочистване от собствени приходи 200 000 лв. 

• Текущ ремонт общински пътища                                                       250 000 лв.

• Транспортни субсидии за осигуряване на безплатно пътуване 

на учащи до 16 години на закрити училища в град Русе и

кметствата, както и за процентно намаление на пътуващите

възрастни граждани и ученици и безпл. транспорт за деца до 7г.       778 000 лв.

• Изработване на холограмни стикери за такситата 4 672 лв.

• Приют за безстопанствени животни 339 014 лв.

• Дейности по въздушния транспорт  ОП „Паркстрой“ – летище -

възнаграждения и издръжка                                                                         96 772 лв.
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общинско 
финансиране

 Бюджетни кредити  за Програмата за развитие на туризма     100 000 лв.

 Издръжка на Туристически център                                                                     5 000 лв.

 Бюджетите на общинските дейности и предприятия  

• Младежки дом 188 592 лв.

• Общински детски център за култура и изкуство 415 777лв.

• ОП „Управление на общински имоти” 312 575 лв.

• ОП „Русе арт” 563 121 лв.

• ОП „Спортни имоти” 824 798лв.

• Приватизация  4 472 200 лв.

Функция „Икономически

дейности и услуги” 9 093 621 лв.
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Функция „Разходи некласифицирани 

в други функции“ 700 000 лв.

общинско 
финансиране

 Планираните разходи се финансират изцяло от общински приходи, в т.ч.:

• Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми 200 000 лв.

• Резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 лв.



Изпълнявани проекти през 2017 г.

34

• „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви

на домашно насилие и насилие, основано и на полов признак и 

предоставяне на услуги в него” по Норвежки финансов механизъм 1 338 047 лв.

• Мерки за повишаване на енергийната ефективност в

четири сгради от образователната инфраструктура 

на гр. Русе /Финансов механизъм на ЕИП/                                                977 693 лв.

• Независим живот в Звено за услуги в домашна среда- Русе

по ОП «Развитие на човешките ресурси»                                                499 999 лв.

• „ЕКСЦЕНТРИК“ – иновативни решения устойчива мобилност

на хора в периферните градски квартали и товарна логистика

без вредни емисии в градските центрове 1 247 972 лв. 

• «Приеми ме 2015»  по ОП «Развитие на човешките ресурси»

/до края на м. ноември са получени 215 132лв./



Изпълнявани проекти през 2017 г.
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• ОП Добро Управление „Ефективно функциониране на Областен    

информационен център – Русе“ 500 000 лв.

• „Интегриран подход на Община Русе за интеграция
на ромите и други уязвими групи на територията на
общини от Област Русе“ /Българо-швейцарска програма

за сътрудничество/ 1 518 431 лв.

• Осигуряване на топъл обяд /по ОП за храни и/или основно

материално подпомагане/                                                                                                      101 023 лв.

• Техническа помощ за Община Русе по ОП «Региони в растеж»                                        301 233 лв.

• Богатство на различията-приобщаващо образование

за интелигентен растеж /по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж»/              500 000 лв.

• Реконструкция и рехабилитация на пешеходна

среда и изграждане на зони за обществен отдих

по ОП «Региони в растеж»                                                                                                     16 860 657 лв.

• Социално включване чрез услуги за ранно детско

развитие в община Русе /ОП «Развитие на човешките ресурси»                                                 588 567 лв.



Предстоящи проекти
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ОП «Региони в растеж» 2014-2020г.

•Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура

на град Русе в т.ч.  Изграждане на спортни площадки,

облагородяване на дворни пространства и внедряване

на мерки за енергийна ефективност 12 402 901 лв.

• Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап 24 344 186 лв.

• Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност

и мерки, съгл. Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс

за соц. услуги за деца и семейства                                                          1 463 795 лв.

• Изграждане на социални жилища за настаняване на: 

1. Лица от малцинствени групи от населението;

2. социално слаби лица, които не могат да се ползват 

от условията на жилищното настаняване на Община Русе                     2 125 968 лв.



Предстоящи проекти
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Трансграничен проект – INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020Г.

• „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра 
свързаност  на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан-европейски 
транспортен коридор №7“                                                                                      10 756 900 лв.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

• Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила 

в три училища на територията на град Русе                                                                 338 920 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси“

• Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови

социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център

за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе                                        391 166 лв.

ОП „Околна среда“

• Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление 

на риска от наводнения                                                                                                 1 000 000 лв.



Други проекти
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„Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен 

екофонд

• Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

четири обекта от образователната, културната и 

социалната инфраструктура на Община Русе 2 752 917 лв.

• Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

17 сгради общинска собственост 10 289 139 лв.

ПУДООС/ ОП «ОКОЛНА СРЕДА»

• Закриване и рекултивация на съществуващото общинско

• депо на територията на Община Русе 22 411 594 лв.



Проекти изпълнявани от детски градини и училища1.

• Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

• Развитие на способностите и повишаване мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности

• Проекти по секторна програма „ЕРАЗЪМ“

• Различни заедно вървим към училището родно

• „Заедно – ръка за ръка“ към ЦОИДУЕМ
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БЮДЖЕТ 2017 г.

През 2017 г. Община Русе акцентира върху
създаването на благоприятни условия за
развитие на местната икономика и
повишаване стандарта на живот на
русенци – превръщане на гр. Русе в един
чист, подреден, уютен, сигурен и
предпочитан от младите хора и бизнеса
град.

Съществен принос за постигането на
поставените цели е и реализирането на
проекти, финансирани чрез привлечени
средства от Европейския съюз и други
международни и национални програми.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 
ВНИМАНИЕ!


