
ОТЧЕТ 
за дейността на служителите от 

СЗ ”КООРС“ 
 

през периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. 



ОХРАНА 

• Групата охранители от СЗ “КООРС” през 
изминалият период охраняваха 29 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 325 събития за които 
беше положен 620 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 104 сигнала и 

нарушения във вилните зони. Задържани са 60 
нарушителя и са съставени 34 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, изхвърляне на строителни отпадъци 
на нерегламентирани сметища, палене на огън в 
населено място и управление на превози средства с 
животинска тяга по уличната мрежа.  



МОТО ПАТРУЛИ 



МОТО ПАТРУЛИ 

• Мото патрулите участваха и в специализирани полицейски 
операции /СПО/ с органите на полицията.  

• 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. 



ВЕЛОПАТРУЛИ  
• Патрулиране на служели от СЗ”КООРС“ с 

велосипеди по следните улици, площади и 
паркове : пл.”Свобода”,ул.”Александровска”, 
Младежки парк, Парк “Възрожденци”, ул. “Петко 
Д. Петков”, Музея на транспорта, бул.”Цар 
Фердинанд”, “Придунавски булевард”, ул.”Цар 
Калоян”, ул.”Одрин”, пл.”Дунав”, Паметника на 
моряка, Крайбрежната ивица и Речна гара. 

• Дейността на велопатрулите основно беше 
ежедневен контрол по спазване на Наредбите на 
ОбС Русе в парковите територии на града, 
крайбрежната ивица на р.Дунав, централната 
градска част. 



ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  
• С помощта на изградената система за видеонаблюдение, се 

извършва денонощен контрол на централната част на града. 

• Констатираните нарушения са основно употреба на алкохол през 
тъмната част от денонощието и под неговото въздействие 
извършване на хулигански прояви като: сбивания, разместване, 
драскане със спрей и счупване на пейки, изкривяване или 
счупване на кошчета за смет, унищожаване на цветя, зелена 
растителност и млади дървета. 

• Неколкократно е констатирано изсипване в шадравана на 
разпенващо вещество, навлизане на МПС от ул.“Борисова“ в 
пешеходната зона след удряне и счупване на антипаркинг 
елементи, къпане в шадраваните, навлизане на МПС в 
пешеходната зона по ул.“Александровска“, повреждане на 
кранчетата на чешмите на пл.“Свобода“. За всички случаи е 
поискано съдействие от Първо РУП. 

•  Установени са 38 нарушения и са задържани 18 нарушители. 



ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 



КОНТРОЛ 

• За периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. 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      - 335 бр.  

• Оказани съдействия на други органи и организации: ОД на 
МВР-Русе, отдел “Контрол по  строителството“-Община 
Русе, ОП “Комунални дейности”, отдел ”Екология”-Община 
Русе, дирекция „МДТ“, ОП ”Общински пазари”, 
„Регионална здравна инспекция“  - 104 бр. 

 



 

• Връчени наказателни постановления (НП), издадени от 
Община Русе и СЗ“КООРС“   -133 бр. 

 

• Връчени актове за установяване на административни 
нарушения (АУАН) и НП издадени от други общини и  
институции     -158 бр.  

 

• Посетени адреси за  оставяне на покана за получаване на 
НП, АУАН и др.     -731 бр. 

 

• Залепени стикери-предписания за излезли от употреба 
МПС      -42 бр. 

 



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 , 
жилищни и други сгради 

 извършване на търговска дейност с използване на подръчни 
материали 

 замърсяването на обществени места по какъвто и да е 
повод 

 депониране на строителни материали извън границите на 
имотите 

 замърсяване на териториите за обществено ползване  
 отглеждане на животни на територията на град Русе 



Съставени актове,фишове и 
констативни протоколи 
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Парични постъпления от глоби 
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 През 2014 година са издадени 133 
наказателни постановления на стойност 
6 390 лв. и 4 975 глоби с фиш на стойност 
118 230 лв. 

 Обща стойност на всички наложени глоби 
е 124 620 лева. 

 Реално постъпили суми 83 621,42 лева. 

 Събираемост на наложените глоби 67,10%. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
www.ruse-bg.eu 

 
mayor@ruse-bg.eu 
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