
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014г. 



Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Предложеният проект за бюджет за 2014г. на Община Русе  е 

разработен  в съответствие с изискванията на:

 Закон за публичните финанси;

 Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за
2014г.;

 ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2014г.

 Решение на МС на Р България № 658/31.10.2013 г. за изменение
на Решение №249/2013г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и
стойностни показатели;

 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;



Капиталов
бюджет

9 641 847лв.

Държавни 
дейности 

44 350 857 лв.

Местни дейности 
49 365 614лв.

Текущ бюджет
93 716 471лв.

Проектобюджет на Община Русе за 2014г.

103 358 318 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 

2014г.  и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата 

за управление и стратегическия план за развитие на общината
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Сравнителна диаграма на Проектобюджет  2013 и 2014г.  
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Чрез постигане на следните приоритети:

1. Русе - притегателен център за инвестиции, иновации 

и работа

По-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи

2. Русе - привлекателно място за живеене

По-добро усвояване на средствата по европейските фондове

3. Русе - община с европейска култура и културен 

туризъм
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 Функция „Общи държавни служби“ - дейност „Общинска администрация“ – разходи

данъци, общински такси, акваториална такса, съдебни обезщетения, застраховки, членски

внос към НПО, обучения на персонала /от дейност 898 „Други дейности по икономиката“/;

дейност „Общински съвети“- разходи за възнаграждения на общинските съветници,

съгласно измененията на ЗМСМА и възнаграждения и издръжка на обществен посредник и

сътрудник.

 Функция „Отбрана и сигурност“ - превантивна дейност за намаляване на вредните

последствия от бедствия и аварии-осигурени средства в размер на 220 000 лв. за

декоративен защитен екран на сграда по ул. Александровска и ул.Черно море /бивша

полиция/ и почистване на коритата на реки и дерета

 Функция „Образование“ – средства за издръжка и оборудване на нови групи в ЦДГ-

кв.Дружба, „Радост“ и „Ралица“; нов СИП по Религия и Русезнание; средства за подпомагане

и стимулиране на даровити деца

 Функция „Здравеопазване“ – издръжка на детски ясли и детска млечна кухня; повишаване

качеството на здравеопазване с фокус върху здравната превенция чрез запазване на

медицинското обслужване на спортуващи учащи, медицинския кабинет в ДЗС, лечението на

гръбначни изкривявания на учащи, асистирана репродукция и профилактика „Синди“

 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – специално внимание към

хората в неравностойно положение-ново звено за услуги в домашна среда „Личен асистент“;

осигуряване на устойчивост на проекта за социална трапезария чрез ОП „Социално

предприятие-обществена трапезария“;
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 увеличен капацитет на ДСП /Домашен социален патронаж/; осигуряване на
заявените средства в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“

 Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда –
превръщането на Русе в привлекателно място за живеене и балансирано развитие
на населените места на територията на общината. Осигурени средства за маркиране
на пешеходни пътеки по технология „Студен пластик“; пълно финансиране на
собствения принос по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-
Гюргево с Пан европейски транспортен коридор №9“; изработване на програми по
опазване на околната среда и за качеството на атмосферния въздух;

 Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ – съфинансиране на
дейности по проекти на спортни клубове за ремонт и обновяване на спортни зали;
осигурени средства за изпълнение на проект „Дунавският дух в пристанищните
общности“.

 Включване на приходите и разходите по приватизация като елемент на
бюджетния процес - Функция „Икономически дейности и услуги“

Бюджет 2014г. осигурява превантивна политика за непредвидени и неотложни 
разходи; финансиране на проекти по Европейски програми; компенсиране на 
ограничението от 5% на трансферите за местни дейности от Републиканския 

бюджет /чл.55 от ЗДБРБ/ – 500 000 лв.
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Незначителен ръст на стандарти в държавните дейности /без общинска

администрация/ и увеличен капацитет в социална сфера, 3 броя

субсидирана численост в общински културни институти

 40 967 741лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности

 4 843 700 лв. – обща изравнителна субсидия

 177 300 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища

 989 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 46 977 741лв.
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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

2014 г. - 4 843 700лв.

до 31.01. - 2 421 850лв.

до 30.06. - 2 421 850 лв.

Субсидия за 2013г.

4 560 300лв. 

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Общо 2014 г. 

989 000лв.

Субсидия 

2013г.

827 500лв.

В т.ч.

287 500лв.

за основен

ремонт на

общинска

пътна мрежа

по заявка

към МФ

3+4+5

РУСЕ

2014г

46 977 741лв.

…………………

Размер 2013 г.

45 003 458лв.

2014г. – 40 967 741лв.

I - 30% = 12 290 322лв.

II - 25% = 10 241 935лв.

III - 20% = 8 193 548лв.

IV - 25% = 10 241 936лв.

………………………………….

Субсидия 2013 г.

39 438 358лв.

Трансфер за зим. 

поддържане общ. пътища –

177 300 лв.

до 20.01.2014г. – 132 975 лв.

до 30.10.2014г. – 44 325 лв.

…………………………………..

Субсидия 2013 г.

177 300лв.

I - 15% = 105 225лв.

II - 30% = 210 450лв.

III- 30% = 210 450лв.

IV- 25% = 175 375лв.

701 500лв. -2014г.

………………………………….

Субсидия 2013 г. 

587 900лв.

МЕХАНИЗЪМ
за финансиране на общините под формата на субсидии

от републиканския бюджет  2014г.
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РАЗХОДИ

Разходите в бюджет 2014г. са съобразени с постъпилите предложения и

реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са, както следва:

 Съфинансирания по проекти на Европейския съюз 8 781 388лв.

 Заемообразни средства за разходи по проекти, които 

се очаква да бъдат възстановени след верифициране 

от управляващия орган               23 017 389лв.

 от които 26 792 529лв. ще бъдат осигурени чрез кредит, като

20 421 641лв. е мостово финансиране, което ще се възстанови

след верифициране на разходите по проектите: “ Развитие на

инфраструктурата за отпадъчни води - условие за повишаване

качеството на живот в кв.Средна кула и Долапите” /няма скл.

договор с УО/; “Подобряване достъпността на регион Русе-Гюргево

с пан европейски транспортен коридор 9”; “Техническа помощ в

подкрепа на община Русе за програмен период 2014-2020г.”;

„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“

Община Русе
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Стрaтегически обекти, включени в инвестиционната програма 

на Община Русе за 2014г. 

 Саниране на ЦДГ „Чучулига“ 18 000 лв.

 Саниране на ЦДГ „Радост“ на ул. „19-ти февруари“

и Детска ясла №2 52 000 лв.

 Основен ремонт на подпорна стена

при ОУ „Никола Обретенов“ 110 000 лв.

 Обновяване на 20бр. детски площадки 525 000 лв.

 Приключване ремонта на къща-музей „Баба Тонка” 272 000 лв.

 Медицинско оборудване-капиталов трансфер 800 000 лв.

 Валяк за ОП „Комунални дейности“ 30 000 лв.

 Машина за ремонт на асфалтова настилка 80 000 лв.

 Ремонт на сектори на градски стадион 250 000 лв.

Община Русе
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Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма 

на Община Русе за 2014г. 

 Ремонт на общинска пътна мрежа 287 500 лв.

 Трактор с прикачен инвентар,

предназначен за справяне със зимни условия 50 000 лв.

 Изграждане на районно осветление в кв. „Дружба 3“          105 800 лв. 

 Изграждане на районно осветление в  кв. „Възраждане“      33 400 лв.

 Благоустрояване на ЦЮР бл.1-бл.3 340 000 лв.

 Изграждане на ограда за Гробищен парк „Чародейка“ 20 000 лв.

 Изграждане на ограда за Гробищен парк „Басарбово“ 100 000 лв.

 Газифициране на обект База „Аврора“,

ул. „Хан Аспарух“21                                                                   47 000 лв.

 Изграждане на осветление на градина с. Басарбово                  7 200лв.

 Спортна площадка кв.Чародейка, бл.305                                   22 000лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014.



Функция „Общи държавни служби“   7 324 318 лв.

в т.ч. държавно финансиране 3 085 210лв.

общинско финансиране 4 239 108лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на

средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от

държавата дейност „Общинска администрация” - РМС № 658/31.10.2013 г.

 В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в гр.

Русе, кметствата и общинския съвет.

• Възнаграждения и издръжка на

общинска администрация и кметства 3 765 760лв.
в т.ч.

- представителни разходи на общината 70 580 лв.

- представителни разходи на кметствата 4 010 лв.

- стипендии за 3-ма студенти 12 240 лв.

- помощи по Решение на Общински съвет 15 500 лв.

- подпомагане с 300 лв. на дете в приемно

семейство по Решение № 1008/14.10.2010 г нa Общински съвет 4 500 лв.

- данъци, такси, съдебни обезщетения 710 000 лв.

- и други

• Възнаграждения и издръжка

на общински съветници, обществен посредник, сътрудник 463 345лв.



Функция „Отбрана и сигурност“    1 701 379лв.

в т.ч. държавно финансиране 297 834лв.

общинско финансиране 1 403 545 лв.
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общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 Държавното финансиране осигурява средства за:

• Заплати и осигурителни плащания на 9 бр. щатен персонал ( 4 бр. техници на

пунктове за управление и 4 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 20 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, Превантивно-

информационен център

 С общински средства са осигурени кредити за 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 трафик на хора.

• В тази функция са включени и разходите за заплати и издръжка на СЗ „ КООРС”   



Функция „Образование“   31 781 255лв.

в т.ч. държавно финансиране 28 931 067лв.

общинско финансиране 2 850 188лв.
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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 4934 деца в целодневните детски градини и ОДЗ,

12 деца със специални образователни потребности в детска градина, 91 деца в яслена

група към ЦДГ и ОДЗ и за 246 деца от подготвителните полудневни групи в ЦДГ, ОДЗ и

училище.

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 12 125 ученици в

общообразователните училища, 160 ученици в средношколско общежитие, 47 ученика в

специални училища ( Помощно училище „П.Берон” ).

• Осигурени са целево 174 000лв. за стипендии, 44 795лв. за индивидуална форма на

обучение на 17 ученика, 34 560лв. за самостоятелна форма на обучение на 108

ученика,116 706лв. добавка за 367 деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани

в училища и детски градини, 1 187 680лв. за осигуряване на целодневна организация на

учебния ден за обхванатите 2 284 ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас (без средищните

училища); 563 760лв. добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните

групи и учениците от І до ІV клас; 301 175лв. за добавка на подобряване на материално-

техническата база на училищата за 12 047ученика – дневна форма на обучение;

• 168 658лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на 12 047 ученици.



Функция „Образование“   30 361 432 лв.

в т.ч. държавно финансиране 27 647 868 лв.

общинско финансиране 2 713 564 лв.
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общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 Общинското финансиране в тази функция  е насочено основно за:

• Издръжка на целодневните детски градини и подготвителна

полудневна група към ЦДГ 2 500 000 лв.

• Оборудване на нови ЦДГ /кв. Дружба. „Радост“и „Ралица“/                 139 290 лв.

• Дофинансиране на непълни и слети паралелки 

за учебната 2013-2014 година  10 000 лв.

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

• Издръжка на извънучилищни дейности ( УСШ и Център 

за ученическо и техническо научно творчество) 35 000 лв.

• Наем за ЦДГ „Радост” 22 000 лв.

• СИП по Религия и Русезнание 15 000 лв.



Функция „Здравеопазване“   4 245 281 лв.

в т.ч. държавно финансиране 3 058 035 лв.

общинско финансиране 1 187 246 лв.
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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 5 192 деца и 16 198 ученика и за отглеждане и хранене

на 1 620 деца и 2 бр. здравни медиатори.

 За 2014 година  от общински средства е осигурена издръжката на:

• Детски ясли и детска млечна кухня общо за 1 072 706 лв.

• За медицинско обслужване на спортуващи ученици 59 500 лв.

• За лечение на гръбначни изкривявания на учениците 5 040 лв.

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

• За национална програма за интегрирана профилактика „Синди” 4 000 лв. 

• За общинска програма „Асистирана репродукция” 40 000 лв.



Функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“   8 482 092лв.

в т.ч. държавно финансиране 7 451 608лв.

общинско финансиране 1 030 484 лв.
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Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни

вноски и издръжка за 234 места в ДВХ „Възраждане”, 82 места в ДВХФУ

„Милосърдие”, 120 места в ДВХД „Приста”, 60 места в Домове за деца, лишени от

родителска грижа.

 Осигурени са и средства за социални услуги предоставяни в общността :

• Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания 75 места 

• Дневен център за деца с увреждания седмична грижа 30 места

• Дневен център за стари хора 50 места

• Център за социална рехабилитация и интеграция 75 места

• Център за обществена подкрепа 125 места

• Защитено жилище 42 места 

• Център за деца на улицата 40 места 

• Център за настаняване от семеен тип 45 места  

• Приют 75 места



Функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“   8 482 092 лв.

в т.ч. държавно финансиране 7 451 608 лв.

общинско финансиране 1 030 484 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 Общинското финансиране обхваща:

• възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен

социален патронаж и звено за услуги в домашна среда „Личен

асистент“ с 61 бр. щатен персонал   809 110 лв. 

• звеното за обслужване на програмите за временна заетост 28 380 лв.

• средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 16 200 лв.

• клубовете на инвалиди общо 7 800 лв.

• Съюз на слепите в България 2 600 лв.

• Съюз на глухите в България 2 600 лв. 

• Асоциация на сляпо-глухите в България 2 600 лв.

• Осигурени са средства и за ново социално предприятие

Обществена трапезария с численост на персонала – 11 щ.бр. 158 623 лв.



Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“   30 775 107лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

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” са планирани общо    1 421 808 лв.

• за улично осветление в Русе 983 700 лв. 

• за улично осветление в кметствата  221 608 лв.

• за изнасяне на табла за управление на уличното осветление 140 000 лв. 

• ремонт на стълбове за осветление 50 000 лв.

• поддръжка на трафопостове 25 000 лв.

• инв. контрол по изнасяне на табла 1 500 лв.

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

планиран бюджета на ОП „Комунални дейности”- разходи за заплати и дейност

общо 3 753 580лв.; средства за маркиране на пешеходни пътеки по технология

„Студен пластик“- 79 200лв. и ремонт и поддръжка на пешеходни подлези и

пасарелки - 20 000лв.

 В дейност „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от

чужбина” са планирани средства за проект „Подобряване на достъпността на

Еврорегион Русе-Гюргево с Пан-европейски транспортен коридор №9”



Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“   30 775 107лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

 Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално

развитие” акумулира голяма част от кредитите във функцията, 1 701 374 лв.

в т.ч.

• за  проектиране

в т.ч. за инвестиционни проекти по Енергийна ефективност  330 000 лв.

• събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и 

разчистване на терени от строителни отпадъци 150 000 лв.

• геоложки и геодезически дейности 20 000 лв.

• обследване язовири в Николово и Тетово 10 000 лв.

• поддържане системи за пожароизвестяване 2 000 лв.

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

• достъпна среда за хора в неравностойно положение   10 000 лв.

• паспортизация и обследване за енергийна ефективност на 

обекти общинска собственост  180 000 лв.

• разработване на концесионни анализи на предстоящи концесии 60 000 лв. 

• отчуждаване на имоти, в т.ч. по бул. Тутракан 61 000 лв.

• eкспертизи и изследване на деформации 10 000 лв. 



Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“   30 775 107лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

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. 200 000 лв. 

• екологични мероприятия  46 000 лв. 

в т.ч. програми и планове /общ. програма за опазване

на околната среда и актуализация на Програма за 

качеството на атмосферния въздух/ 40 000 лв.

събиране на опасни отпадъци                                          5 000 лв.

за мероприятия по опазване на околната среда и

програма за работа с обществеността  1 000 лв.



Функция „Жилищно строителство, БКС

и опазване на околната среда“   30 775 107лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

 За дейност „Озеленяване” са предвидени 1 540 970лв. 

• в т.ч. за поддържане на зелени площи включително 

резитба на дървета, вода, горива и енергия /вкл. квартали/ 1 372 000 лв.

• растителна защита  40 000 лв.

• доставка на пейки 22 000 лв.

• паспортизация на зелени площи  40 000 лв.

• поддържане на фонтани 20 000 лв.

• Год.доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки       18 000лв.

• разходи в кметствата 28 970 лв. 

 В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 15 247 844 лв.

• планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно 

предложената план-сметка за ТБО 10 100 000 лв. 

• (-) отчисления по ЗУО                                                                       - 1 683 000 лв.

в т.ч. Преходен остатък в дейност Чистота от 2013г. 6 830 844 лв.



Функция „Почивни дело, култура,

религиозна дейност“   3 620 743 лв.

в т.ч. държавно финансиране 1 527 103 лв.

общинско финансиране 2 093 640 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

държавно 

финансиране

 Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията,

осигурителните вноски и издръжката на 167 субсидирани бройки в делегираните

държавни дейности (библиотека – 54 бр., музей – 36,5 бр., художествена галерия -

9 бр. и читалища - 68 бр.).

 С общински приходи в тази функция  се финансират:

• дейностите по почивното дело 45 745 лв.

• програма „Спорт” 520 000 лв.

• Съфинансиране по проекти за реконструкция и модернизация на спортни 

обекти / Наредба №1 от 08.02.2007г. На М-во на физич.възпитание и спорта    217 320 лв.

• Oркестри и ансамбли 303 256 лв. 

в т.ч. субсидията на ФТТ „Найден Киров” 87 000 лв.

• Подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 21 564 лв. 

• Дофинансиране с общински приходи за читалища 20 000 лв.

• Разходите  за осигуряване на  други дейности по културата са  общо  764 247 лв.

в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) 62 215 лв.

за мероприятия по културния календар 602 032лв.

субсидия за фондация „Русе-град на свободния дух“                                  100 000лв.



Функция „Икономически дейности 

и услуги“ 5 034 057лв.      

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

 Разходите в тази функция се финансират  от общински приходи и 

целева субсидия за снегопочистване 177 300лв.

• Планирани са кредити за зимно поддържане

и снегопочистване от собствени приходи 250 000 лв. 

• За обезопасяване на опасни участъци за движение 40 000 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.       711 000 лв.

• Изработване на холограмни стикери за такситата 2 350 лв.

• Приют за безстопанствени животни 254 086 лв.



Функция „Икономически дейности 

и услуги“ 5 034 057лв.      

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

 Бюджетни кредити  по Програма за развитие на туризма     138 785 лв.

 Бюджетите на общинските дейности и предприятия  

• Младежки дом 197 500 лв.

• Общински детски център за култура и изкуство 378 501 лв.

• ОП „Управление на общински имоти” 356 833 лв.

• ОП „Русе арт” 595 546 лв.

• ОП „Спортни имоти” 714 800 лв.

• Приватизация                                                                                      1 212 356 лв.



Функция „Разходи некласифицирани 

в други функции “ 752 239 лв.      

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

общинско 

финансиране

 Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за

• Плащане на лихви по погасяване на инвестиционния заем за основен

ремонт на пътната настилка по първостепенна улична мрежа на

гр.Русе 2003-2004 г. от ТБ Инвестбанк АД

• Лихви по кредити за финансиране на проекти

• Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 500 000 лв.



ТЕКУЩ БЮДЖЕТ  ПО ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ
Бюджет 2013г.             

/к.2+к.3/

Държавно 

финансиране

Общинско 

финансиране

Бюджет 

2014 г.             

/к.5+к.6/

Държавно 

финансиране

Общинско 

финансиране

а 1 2 3 4 5 6

І.Функция “Общи държавни служби” 6 279 253 3 255 528 3 023 725 7 324 318 3 085 210 4 239 108

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност” 1 487 576 295 463 1 192 113 1 701 379 297 834 1 403 545

ІІІ.Функция “Образование” 30 506 481 28 132 433 2 374 048 31 781 255 28 931 067 2 850 188

ІV.Функция “Здравеопазване” 3 931 854 2 901 858 1 029 996 4 245 281 3 058 035 1 187 246

V.Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”
7 647 894 6 845 905 801 989 8 482 092 7 451 608 1 030 484

VІ.Функция “Жилищно строителство, БКС 

и опазване на околната среда”
23 458 015 0 23 458 015 30 775 107 0 30 775 107

VІІ.Функция “Почивно дело, култура, 

религиозна дейност”
3 093 420 1 453 379 1 640 041 3 620 743 1 527 103 2 093 640

VІІІ.Функция “Икономически дейности и 

услуги”
4 389 494 0 4 389 494 5 034 057 0 5 034 057

ІХ.Функция “Разходи некласифицирани в 

други функции”
207 096 0 207 096 752 239 0 752 239

Всичко текущ бюджет 2014г.: 81 001 083 42 884 566 38 116 517 93 716 471 44 350 857 49 365 614



 “Интегрирана система за градски транспорт на град Русе” 29 379 324 лв. 

 "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за

програмен период 2014-2020г.” 1 499 960 лв.

 “Обновяване и оборудване на КОЦ Русе” 6 779 814 лв.

 “Развитие на културно-исторически атракции в градски

туристически ансамбъл” 4 432 261 лв.

 "Благоустрояване и достъпна градска среда на 

централна градска зона-участък от ул.Александровска,

пл.Батенберг и прилежащите пространства" 5 655 006 лв.

 “Реки на времето”  427 532 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Изпълнявани проекти през 2014г.



 „Образователна интеграция на децата и учениците

от етническите малцинства в три основни училища

на територията на гр.Русе” 134 563 лв.

 „Звено за услуги в домашна среда”   /„Помощ в дома“/ 226 083 лв.

 „Център за настаняване от семеен тип и 

Наблюдавано жилище, като алтернатива за

живот в общността на хората с психични разстройства” 280 494 лв.

 „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване

на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи

с увреждания на възраст от 3 до 18 години

в Община Русе” 593 552 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Изпълнявани проекти през 2014г.



 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РУСЕ 446 660 лв.

 „Светилник – социално включване чрез

единодействие на терапевти и институции 

за леснодостъпни нови интегрирани консултации“ 1 340 216 лв. 

 “Подобряване достъпността на регион Русе-

Гюргево с пан европейски транспортен коридор 9” 12 726 930 лв.

 „Дунавският дух в пристанищните общности”  33 674 лв.

 ОПАК "Община Русе -инвестиционно

привлекателна и енергийно независима“ 74 273 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Изпълнявани проекти през 2014г.



 “Развитие на инфраструктурата за отпадъчни

води-условие за повишаване качеството на 

живот в кварталите Ср. кула и Долапите на гр.Русе” 42 240 802 лв.

 „Закриване и рекултивация на съществуващото

общинско депо на територията на гр. Русе“ 28 130 352 лв.

 "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца

от 0 до 3 год. в община Русе" 599 967 лв.

 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност

на обект детска градина "Радост" на ул. "19-ти февруари" 

и детска ясла №1в гр. Русе“ 356 300 лв.

 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност

на обект детска градина "Чучулига" в гр. Русе“  143 856 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Предстоящи проекти, за които няма до момента 
сключени договори



 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна

подготовка и интеркултурно образование чрез 

иновативно обучение, интегриран подход и 

привлекателни условия в детските градини в 

Община Русе”  /партньорско споразумение

с Норвегия; Община Русе е бенефициент/ 250 000 евро.

 Оперативна програма "Развитие на сектор

"Рибарство" 2007-2013  мярка 2.5. "Риболов

във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 

"Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, 

преработка и маркетинг на продукти от риболов

и аквакултура” 1 200 000 лв.

Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Предстоящи проекти, за които няма до момента 
сключени договори



Община Русе

Проект за Бюджет 2014г.

Въпреки негативните тенденции в социално-

икономическото развитие на Русе през

последните години, Община Русе акцентира

върху създаването на благоприятни условия

за развитие на местната икономика и

повишаване стандарта на живот на русенци

като съществен принос за постигането на

поставените цели е реализирането на

проекти, финансирани с евросредства.



e-mail: mayor@ruse-bg.eu

www.ruse-bg.eu
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