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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 

Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата на 

кмета на Община Русе и ръководената от него Общинска администрация като обхваща 

периода на втората година от управлението през мандат 2015-2019 г. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Русе. 
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2. ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 

2015 – 2019 ГОДИНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Подобряване на административното обслужване и комуникацията с 

гражданите 

 Активно усвояване на средства от еврофондовете 

 Балансирано и социално ориентирано развитие на Общината 

ГРАДСКА СРЕДА 

 Благоустрояване на централната градска част 

 Достъпен, привлекателен и чист русенски кей 

 Атрактивни и безопасни паркове 

 Саниране на жилищни сгради 

 Благоустрояване на квартали и междублокови пространства 

 Улично осветление 

ТРАНСПОРТ 

 Ремонт и преасфалтиране на улици и булеварди 

 Паркинги 

 Модерен и удобен градски транспорт 

 Летище Русе 

 Пристанище Русе 

ЕКОЛОГИЯ 

 Чистота в града и поддържане на зелените площи 

 Овладяване популацията на бездомните кучета 

 Доизграждане и модернизиране на ВиК мрежата на кварталите „Средна 

кула“ и „Долапите”, както и на гр. Мартен, с. Николово и с. Тетово 

 Изграждане на инсталация за сепариране и оползотворяване на битови 

отпадъци 

 Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани 

биоразградими битови отпадъци 

 Изграждане на Регионален център за интегрирано управление на риска и 

територията за региона на Долен Дунав 

 Изграждане на стоманобетоново корито на река Русенски Лом в 

урбанизираната част на гр. Русе 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Модернизиране на образователната инфраструктура 

 Подобряване на енергийната ефективност 
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 Изграждане на нова детска градина, нова спортна зала с басейн и ново 

футболно игрище 

 Подобряване сигурността на всички учебни и детски заведения чрез 

въвеждане на видеонаблюдение 

 Въвеждане на електронен прием на първокласниците 

 Осигуряване на безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна 

възраст 

 Изграждане на Научно-технологичен център за подкрепа на млади учени, 

изследователи и изобретатели 

 Изграждане на центрове за върхови постижения и компетентност 

 

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 Културна и туристическа инфраструктура 

 Културен календар 

 Туристически и културен маркетинг 

 Крайградски зони за отдих 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 Социална инфраструктура 

 Социални услуги 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 Ремонтиране на сградите на действащите 10 детски ясли и изграждане на 

нова детска ясла 

 Въвеждане на система за електронно заплащане на таксите за детските 

ясли 

 Разкриване на медико-социален център за долечение и рехабилитация на 

деца 

 Разкриване на нов пункт за предоставяне на храна от Детска млечна кухня 

 Осигуряване на безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и 

ученици до 18 г. 

 Осигуряване на медицински специалисти за всеки здравен кабинет в 

детските градини и училищата 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 Русе – Европейски град на спорта през 2016 г. 

 Насърчаване на ученическия и масов спорт 

 Подобряване състоянието на спортната инфраструктура 

ИКОНОМИКА И БИЗНЕС 

 

 Привличане на стратегически инвестиции от страната и чужбина 

 Подпомагане на малкия и среден бизнес и насърчаване на екологично 

чистите и високотехнологичните производства 
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 Намаляване на административната тежест за бизнеса 

 Осигуряване на подкрепа за компании в областите на информационните и 

комуникационните технологии и изнесените бизнес услуги (аутсорсинг) 

 Изграждане на модерно рибарско селище в източната част на хижа 

„Приста“ 

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 Инвестиции в размер на над 1 млн. лева в благоустрояването на малките 

населени места 

 Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура 

 Подновяване на уличното осветление 

 Проектиране и изграждане на канализационни системи 

 Реновиране на свободни общински сгради с цел превръщането им в 

центрове за извършване на медико-социални и културно-образователни 

дейности 

 Ремонтиране и изграждане на нови детски и спортни площадки, игрища и 

зали за тренировки 

 Облагородяване и поддържане на обществените места – училища, детски 

градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, 

гробищни паркове 

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата 

на отделните структурни звена на Община Русе. В същото време, изложението е 

представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за 

управление на кмета за мандат 2015–2019 г. За постигане на приоритетите, визирани в 

Програмата за управление, основните принципи на работа на кмета и ръководената от 

него Общинска администрация се основаваха на: 

 Открито управление и прозрачност на процесите; 

 Законосъобразност и целесъобразност; 

 Диалогичност и партньорство; 

 Финансова стабилност и дисциплина; 

 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена 

стойност за постигане на високо качество на стандарта на живот – съвременна 

инфраструктура; привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда; атрактивни 

условия за образование, бизнес и инвестиции; богат културен календар; 

туристически атракции и не на последно място - висока степен на социална 

чувствителност и толерантност. 
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3. РЕСОР „ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ” 
 

Работата на ресор „Европейско развитие” се разпределя в дирекция „Европейско 

развитие” в три направления: 

 Разработване, управление и мониторинг на изпълнението на програми и 

проекти; 

 Стратегическо планиране; 

 Връзки с обществеността и протокол. 

 

Основните функции на дирекцията са да разработва краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни планови и стратегически документи; да поддържа архив на плановите и 

стратегическите документи, информацията, свързана с подготовката и отчитането им, 

както и всички други съпътстващи процеса документи – статистическата информация за 

периода, както и предложенията от директорите на дирекции и др.; да подпомага 

процесите на управление и мониторинг на проектите на Общината, финансирани от 

фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да анализира напредъка при 

реализацията на одобрените проекти и да контролира изпълнението на сключените 

договори за всеки проект в процес на реализация; да организира, осигурява и 

осъществява връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и 

граждански организации; да организира пресконференции, брифинги, изложби и 

презентации, кампании за спонсори и меценати; да поддържа постоянна връзка с 

местните и централни медии за своевременно и коректно информиране на русенската 

общественост за политиките на общината и др. 

 

3.1. Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и от други донорски 

програми 

През втората година от мандат 2015-2019 г. Община Русе продължи да следва 

установената политика за привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти, 

финансирани от различни източници.  

В зависимост от етапа на своето изпълнение проектите могат да се разделят в 

следните групи: 
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3.1.1. Приключили проекти 

Програма Проект Описание 
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„Независим живот в 

Звено за услуги в 

домашна среда – Русе” 

 

Стойност: 

отчетени разходи към 

30.09.2017 г.: 707 996,76 

лв.;  

съгласно Анекс към 

Договора за безвъзмездна 

финансова помощ 

стойността на проекта е:  

874 998,80 лв. 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта е 

подобрено качеството на живот и на достъпа 

до интегрирани здравни услуги и услуги за 

социално включване на хора, които са в 

частична или пълна невъзможност за 

самообслужване и са в риск от социална 

изолация. Създадени са условия и подкрепа 

за ефективно упражняване правото на 

независим живот на лицата от целевите 

групи. В периода на реализация на проекта са 

наети 117 лица като „Лични асистенти”, 

които полагат грижи за 191 потребители, от 

които 18 са деца. Наети са 20 лица като 

„Домашен помощник", които полагат грижи 

за 60 потребители. Интегрирани здравно-

социални услуги се предоставяха от 2-ма 

рехабилитатори, 2 медицински сестри и 2-ма 

психолози. Този вид услуги достигнаха до 77 

потребители, в т.ч. и деца. Осигурен е достъп 

до интегрирани услуги, като са взети предвид 

специфичните потребности на хората в 

неравностойно положение на базата на 

изготвена индивидуална оценка за всяко 

лице от целевата група. Улеснен е достъпът 

до рехабилитационни и здравни услуги. 

Психологическа помощ и подкрепа получиха 

18 от потребителите, в т.ч. 2 деца. 
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Общо 7 реализирани 

проекта: 

 

- ОУ „Васил Априлов”, 

гр. Русе, проект „Децата 

по-близо до природата”; 

- СУ „Възраждане”, гр. 

Русе, проект „Обичам 

природата – и аз участвам”; 

- ОУ „Отец Паисий”, гр. 

Русе, проект „Класна стая 

на открито в ОУ „Отец 

Паисий”, гр. Русе; 

 - ДГ „Радост”, гр. Русе, 

проект „Чиста среда – 

Щастливи деца”; 

- ДГ „Пролет”, гр. Русе, 

проект „Обичам природата 

– и аз участвам”; 

- ДГ  „Слънце”,  гр. Русе,  

проект „Обичам природата 

– и аз участвам”; 

- ДГ „Детелина”, гр. Русе, 

проект „Екоинформационен 

кабинет”. 

 

 

Обща стойност: 

33 622,20 лв. 

 

По проектите са предвидени дейности, 

свързани с почистване, озеленяване и 

обновяване на дворните пространства; 

оформяне на екокътове; изграждане на 

екопътека; монтиране на пейки с кошчета и 

сенници за обучение и игри на открито; 

активно включване на деца и родители в 

провеждането на практически, игрово-

познавателни ситуации, наблюдения и 

развлечения в естествена природна среда; 

създаване на екокът и на екоинформационен 

кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 Н
о
р

в
еж

к
и

 ф
и

н
а
н

со
в

 м
ех

а
н

и
зъ

м
 2

0
0
9

-2
0
1
4
 г

.,
 B

G
 1

2
 „

Д
о
м

а
ш

н
о
 н

а
си

л
и

е 
и

 н
а
си

л
и

е,
 о

сн
о
в

а
н

о
 н

а
 п

о
л

о
в

 п
р

и
зн

а
к

“
  

„Кризисен център на 

територията на община 

Русе за жертви на 

домашно насилие и 

насилие, основано на 

полов признак и 

предоставяне на услуги в 

него” 

 

 

Стойност: 

1 156 138,70 лв. 

 

 

Проектът се реализира в партньорство със 

Сдружение „Русенска католическа 

организация – Каритас” с цел създаване на 

кризисен център на територията на община 

Русе и намаляване на скритото домашно 

насилие и насилието, основано на полов 

признак, чрез увеличаване и подобряване на 

услугите за подкрепа на жертвите на 

домашно насилие и насилие, основано на 

полов признак в различните му проявления. 

Основната целева група са жени и момичета, 

в това число и от ромски произход, 

претърпели домашно насилие и/или насилие, 

основано на полов признак, както и жени с 

увреждания, обект на домашно насилие. 

Вторичната целева група са семействата, 

близките и наставниците на жертвите на 

домашно насилие и насилие, основано на 

полов признак, медиатори, работещи с 

жертви на домашно насилие и насилие 

основано на полов признак, експерти 

работещи и предоставящи такива услуги, 

Районните полицейски управления, 

Районната прокуратура, Регионалната 

дирекция социално подпомагане. Кризисният 

център се помещава в бившето училище 

„Стефан Караджа”. Извършени са 

строително-монтажни дейности, осигуряващи 

помещения за 16 потребители.  
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„Мерки за повишаване на 

енергийната ефективност 

в четири сгради от 

образователната 

инфраструктура на гр. 

Русе” 

 

 

Стойност: 

818 676,41 лв. 

 

По проекта са извършени мерки за 

повишаване на енергийната ефективност в 

четири сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Русе, а именно: ОУ 

„Любен Каравелов”, СУЕЕ „Св. Константин - 

Кирил Философ”, ОУ „Никола Обретенов” и 

ДГ „Незабравка 2”. Изградени са нови 

отоплителни инсталации в помещенията, в 

които до момента не е имало такива;  

монтирани са радиатори и индивидуални 

терморегулиращи вентили; изградени са 

вентилационни инсталации и хидравлични 

модули за независимо захранване на 

отделните клонове на вътрешната 

отоплителна инсталация; подменен е 

неработещ котел с нов водогреен газов котел 

и други. С реализацията на проекта Община 

Русе надгражда постигнатите резултати от 

изпълнението на два приключили проекта 

„Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите на седем училища на 

територията на гр. Русе”, финансиран по ОП 

„Регионално развитие” и „Прилагане на 

мерки за енергийна ефективност на обект 

детска градина „Незабравка - 2”, финансиран 

по Националния доверителен екофонд, в 

рамките на които са изпълнени основни 

мерки за енергийна ефективност – ремонт на 

покрив, подмяна на дограма и полагане на 

топлоизолация. В резултат изпълнението на 

проекта разходите за отоплението на 

четирите сгради бележат спад  между 20 и 

40%, а емисиите на парникови газове са 

редуцирани чрез въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност. 

 

 

 

Обща стойност на приключилите проекти: над 2,7 млн. лв. 
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3.1.2. Проекти в процес на реализация 

Програма Проект Описание 
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„Техническа помощ за Община 

Русе – Бенефициент по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020 г.” 

 

Стойност: 

301 232,70 лв. 

 

Реализацията на Бюджетната линия 

ще доведе до подпомагане на 

Община Русе в дейностите по 

управление и изпълнение на 

Инвестиционната ѝ програма за 

периода до 2023 г.; ще се направи 

естествен и логичен преход между 

одобрения Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие 

на гр. Русе и конкретните проекти, 

за които ще се предостави 

безвъзмездна финансова помощ по 

ОПРР 2014-2020 г. 

 

 

„Интегрирана система за градски 

транспорт на град Русе – 2 етап” 

 

 

Стойност: 

24 344 185,59 лв. 

 

 

Проектът предвижда изграждане на 

пешеходна връзка – надлез между 

кв. „Родина 3” и кв. „Чародейка”, 

реконструкция на бул. 

„Придунавски” в участъка от Речна 

гара до ул. „Мостова”, изграждане 

на една нова и ремонт на две 

пасарелки, изграждане на 

пешеходна зона по ул. „Чипровци”, 

рехабилитация и реконструкция по 

ул. „Шипка” в участъка от ул. 

„Чипровци” до бул. „България”, 

реконструкция и рехабилитация на 

пешеходен подлез при 

Математическата гимназия „Баба 

Тонка”, както и надграждане на 

интелигентната транспортна 

система. 
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„Реконструкция и рехабилитация 

на пешеходна среда и изграждане 

на зони за обществен отдих” 

 

Стойност: 

16 860 657,16 лв. 

 

Реализацията на проекта ще доведе 

до реконструкция и рехабилитация 

на пешеходната среда по ул. 

„Славянска”, ул. „Църковна 

независимост”, ул. „Райко 

Даскалов” и ул. „Баба Тонка”, 

рехабилитация и изграждане на 

зона за обществен отдих по 

крайбрежната ивица на гр. Русе в 

района на ж.п. прелеза на Речна 

гара до ул. „Мостова” – Първи етап 

– Зона Център и зона Юг, както и 

реконструкция и паркоустрояване 

на Розариума в Парка на младежта. 

 

 

„Ремонт, прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и мерки 

съгласно Наредба №4 за достъпна 

среда на Комплекс за социални 

услуги за деца и семейства” 

 

Стойност: 

1 463 794,74 лв. 

 

В рамките на проекта е предвидено 

цялостно обновяване на Комплекс 

за социални услуги за деца и 

семейства в гр. Русе. Ще бъде 

извършен основен ремонт на 

сградата с внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и въвеждане 

на мерки за достъпна среда с цел 

осигуряване на равни условия на 

хората в неравностойно положение. 

За осигуряване на безопасност при 

евакуация на пребиваващите в 

сградата ще се изгради ново 

монолитно стоманобетонно 

стълбище. Частично ще бъде 

извършена подмяна на ел., 

отоплителна и ВиК инсталации. В 

рамките на дворното пространство 

ще се изгради мултифункционално 

игрище и площадки за изнесени 

уроци на открито. Ще се изпълни 

облагородяване и озеленяване на 

имота, ще се подобри естетическият 

вид на фасадите, техническото 

състояние на сградата и ще се 

намалят експлоатационните 

разходи.  

 

 

„Ремонт на пет общински учебни 

заведения в град Русе, 

включително прилежащите им 

дворни пространства” 

 

 

Целта на проекта е да се обнови и 

модернизира общинската 

образователна инфраструктура, а 

именно:  

- основен ремонт на ДГ „Пинокио-
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Стойност: 

12 402 900,66 лв. 

1”, ДГ  „Пинокио-2” и ДГ  

„Русалка-2” и прилежащите им 

дворни пространства с 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност;  

- ремонт на ПМГ „Баба Тонка” и 

СУ „Христо Ботев”, в т.ч. 

изграждане на спортни 

площадки и озеленяване на 

прилежащи дворни 

пространства. Ще бъде 

осигурена достъпна 

архитектурна среда, 

включително за хора с 

увреждания.  
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„Приеми ме 2015”  

(АСП – гр. София е бенефициент по 

проекта, Община Русе е партньор) 

 

 

 

Стойност: 

В края на месец септември 2017 г. 

получените средства са в размер на 

218 686,98 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този проект допълва и надгражда 

операция „Приеми ме”, 

финансирана по ОПРЧР 20072013 

г., която допринесе за прилагането в 

национален мащаб на нов подход за 

предоставяне на услугата „Приемна 

грижа”, както и за разширяване на 

възможностите за развитие на 

услугата по децентрализиран начин. 
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„Социално включване чрез услуги 

за ранно детско развитие” 

 

Стойност: 

588 567,00 лв. 

Проектът ще осигури устойчивост 

на Центъра за социални и 

образователни услуги, изграден по 

проект „СВЕТИЛНИК”, за период 

от 27 месеца. Досегашните услуги 

за семейства с деца от 3 до 7 г. ще 

бъдат продължени в пълен обем и 

ще бъдат надградени с нови, чийто 

обхват ще бъде разширен в 8 детски 

заведения за предучилищно 

образование. В сградата на детска 

градина „Червената шапчица”, 

филиал „СВЕТИЛНИК” и сградата 

на Комплекса за интегрирани 

социални услуги за деца в гр. Русе 

ще бъдат предоставени 

безвъзмездно за потребителите 

следните услуги:  педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания; 

психологическа подкрепа и 

консултиране на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и 

развитие на родителски умения; 

индивидуална и групова работа с 

деца и родители, включително и с 

тези, които не са от уязвими групи, 

с цел посещаване на детска градина; 

здравна детска консултация и 

дейности по превенция на 

заболяванията; допълнителна 

педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в 

училище; пряка работа с децата с 

увреждания и техните семейства. 

Очаква се да бъдат обхванати над 

500 семейства и техните деца на 

възраст от 3 до 7 години.  
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„Разкриване на общностен център 

за предоставяне на почасови 

социални услуги „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и 

„Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ в 

община Русе“ 

Стойност: 

391 166,00 лв. 

 

Целта на проекта е да се разширят 

възможностите за подобряване 

качеството на живот на децата и 

лицата с  увреждания и техните 

семейства, да се повиши 

мотивацията им за независим и 

самостоятелен начин на живот чрез 

насърчаване на равните 

възможности за заетост и 

интеграция на пазара на труда. 

Предвидени са  комплексни 

действия за улесняване достъпа до 

заетост на уязвими групи чрез 

предоставяне на почасовите услуги 

„Личен асистент“ и „Социален 

асистент", както и чрез 

разкриването на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за 

социална подкрепа за хора, които са 

с частична или пълна невъзможност 

за самообслужване и са в риск от 

изолация. Ще се търсят 

възможности за връщане на пазара 

на труда на лицата, които полагат 

грижи за близките си с увреждания. 
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„Богатството на различията – 

приобщаващо образование за 

интелигентен растеж” 

 

Стойност: 

500 000,00 лв. 

 

Проектът е насочен към 

осигуряване на равен достъп до 

образователната среда на деца от 

етнически и/или маргинализирани 

групи. Основен акцент е поставен 

върху овладяване на българския 

език, социализация и 

интеркултурно образование на 

децата в детските градини, обект на 

проекта. Целта е адаптация на 

децата към образователната среда 

чрез структурирани специални 

външни условия – обучителни 

методи и средства, организационни 

форми, задачи, дидактични игри и 

др. 
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„Ефективно функциониране                            

на Областен информационен 

център – Русе” 

 

Стойност: 

499 999,50 лв. 

 

Проектът има за цел да повиши 

информираността на гражданите 

относно възможностите за 

финансиране, които ЕС предоставя 

през програмен период 2014-2020 г. 

Проектът се явява надграждащ на 

проект „Областен информационен 

център – Русе”, изпълняван по ОП 

„Техническа помощ”. 
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„Развитие на поречието на река 

Дунав за по-добра свързаност на 

Еврорегион Русе-Гюргево с 

Паневропейски транспортен 

коридор №7”  

 

В партньорство между Община Русе 

(водещ партньор) и Община 

Гюргево. 

 

 

Стойност: 

За Община Русе: 

 9 007 299,39 лв.  

 

 

На територията на град Русе се 

предвижда  изпълнение на 

строително-монтажни работи за 

рехабилитация на кейовите стени на 

пътнически терминал Русе – център 

и подобряване на навигационните 

условия на 3 корабни места, 

намиращи се в участъка на р. Дунав 

от км 494.850 до км 495.350. Целта 

на проекта е кейовата стена да се 

приспособи за използване от големи 

пътнически кораби при ниски и 

високи водни стоежи. За 

крайбрежната зона на пристанище 

„Пристис” – Русе има разработен и 

одобрен Подробен устройствен 

план. Планът включва и 

компоненти на пристанищната 

инфраструктура. С рехабилитацията 

на кейовата стена на трите корабни 

места ще се даде възможност за 

благоустрояване на района като 

паркова зона с предвидените 

обслужващи обекти. На 

територията на град Гюргево 

проектът предвижда развитие на 

зоната около канал „Св. Георги”. 
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„Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци на територията 

на община Русе” 

 

Стойност: 

22 220 855,60 лв. 

 

 

Реализацията на проекта дава 

възможност за съвременно и 

безопасно обезвреждане на 

отпадъците и осигурява 

подобряване състоянието на 

почвите, подземните и 

повърхностните води и 

атмосферния въздух и по този 

начин намалява рисковете за 

човешкото здраве; постига се 

съответствие с нормативните 

изисквания за условията за 

изграждане и експлоатацията на 

депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 
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„Осигуряване на топъл обяд в 

Община Русе – 2016” 

 

Стойност: 

304 000,40 лв. 

 

 

 

По проекта е предвидено да 

получават топъл обяд, включително 

в празничните и почивните дни, 110 

потребители от различни целеви 

групи. Това са семейства на 

месечно подпомагане, чиито доход 

е по-нисък от определения 

минимален доход, неосигурени и 

самотно живеещи с децата си, 

подпомагани по Закона за семейни 

помощи за деца, самотно живеещи 

лица, получаващи минимални 

пенсии, както и скитащи и 

бездомни хора. Подкрепа по 

Програмата могат да получат лица и 

семейства, инцидентно пострадали 

от бедствия и аварии при 

форсмажорни обстоятелства, 

подпомогнати с еднократна помощ 

по реда на Закона за социално 

подпомагане. 
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„Интегриран подход на Община 

Русе за интеграция на ромите и 

други уязвими групи на 

територията на общини от област 

Русе” 

 

 

Стойност за Община Русе:  

1 517 242,68 лв. 

 

 

По този проект Община Русе си 

партнира с други общини и 

организации с цел предлагане на 

интегрирани услуги, съчетаващи 

облекчен достъп на целевите групи 

до образование и здравно - 

профилактични мерки. Предвидени 

са още услуги, създаващи 

възможност за общностно развитие 

и обучение на включените в 

проекта експерти (педагогически 

специалисти, лекари и медицински 

персонал, общински служители и 

др.). Проектът ще обхване млади 

жени, за които има риск да станат 

жертва на трафик с цел сексуална 

експлоатация и трафик на бебета, 

като е предвидено включването им 

в специализирани програми за 

превенция. 
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„CIVITAS ECCENTRIC – 

Иновативни решения за устойчива 

мобилност на хора в периферните 

градски квартали и товарна 

логистика без вредни емисии в 

градските центрове” 

 

 

Стойност за Община Русе: 

1 247 990,68 лв. 

 

Общата цел на проекта е да 

демонстрира и тества потенциала и 

възможността за прилагане на 

интегрирани и широкообхватни 

мерки за градско планиране и 

устойчива мобилност, които да 

повишат качеството на живот на 

жителите в градовете, с фокус 

върху периферните и 

нововъзникващи квартали и 

екологично чистата организация на 

градските товарни превози. 

Проектният консорциум е съставен 

от 29 публични и частни 

организации от 5 европейски града: 

Мадрид (проектен координатор), 

Мюнхен, Русе, Стокхолм и Турку. 

 

 

 

Обща стойност на текущите проекти: близо 91,9 млн. лв. 
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3.1.3. Депозирани проекти и проекти пред подписване на договор 

Програма Проект Описание 
 

О
П

 „
Р

ег
и

о
н

и
 в

 р
а
ст

еж
“
 2

0
1
4

-2
0
2
0
 г

. 

 
 

„Изграждане на социални 

жилища за настаняване на 

лица от малцинствени 

групи от населението и 

социално слаби лица, 

които не могат да се 

ползват от условията на 

жилищното настаняване 

на Община Русе” 

 

 

Стойност: 

2 229 208,79 лв. 

 

В рамките на проектното предложение ще 

се изградят социални жилища с цел 

настаняване на уязвими и социално слаби 

групи от населението. В конструктивно 

отношение сградата ще е монолитна със 

стоманобетонова безгредова конструкция. 

Във функционално отношение жилищата са 

проектирани като маломерни апартаменти, 

някои от тях с възможност за ползване от 

хора с двигателни проблеми. За целта към 

всяка стълбищна клетка се предвижда 

асансьор. Общият брой жилища е 28, от 

които: 2 бр. едностайни, 20 бр. двустайни и 

6 бр. тристайни апартаменти. Подът във 

всички жилищни и обслужващи помещения 

ще е гранитогрес, а в мокрите помещения 

ще е с керамични плочки. Върху покрива 

ще бъдат разположени слънчеви колектори. 

За улесняване на достъпа на хора в 

неравностойно положение, към основните 

подходи е заложено да бъдат изградени 

рампи. Предвиден е паркинг за автомобили 

и съоръжения за дейности на открито във 

вътрешния двор. По границата на имота се 

предвижда изграждането на ограда. 
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„Валоризация на общото 

местно и европейско 

нематериално наследство 

чрез културни 

пространства” 
 

В партньорство между 

Община Русе (водещ 

партньор) и Община 

Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

2 151 073,92 лв. 

 

 

В българската част на проектното 

предложение е заложено изпълнение на 

строително-монтажни работи за 

рехабилитация на сградата на 

Художествената галерия, която се намира 

на ул. „Борисова” №39. В частта от проекта, 

изпълнявана от румънския партньор, се 

предвиждат дейности за установяване на 

модерно пространство за изложби и култура 

в съществуваща сграда в Гюргево. Чрез 

рехабилитацията и модернизирането на 

двата обекта ще се предостави възможност 

за по-ефективно популяризиране на общото 

културно наследство и традиции на региона 

в национален и международен мащаб. 

Предвижда се създаване на следните 

интегрирани туристически 

продукти/услуги: трансгранично културно 

събитие (фестивал) за пресъздаване на 

традиции и обичаи и демонстриране на 

общото нематериално културно наследство 

на региона; трансгранично културно 

събитие с фокус върху модерното изкуство 

и креативните индустрии; интегриран 

туристически маршрут; съвместно 

проучване на общото нематериално 

културно наследство в региона; изготвяне 

на обща стратегия за неговото 

популяризиране; съвместна информационна 

кампания.   
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„Реконструкция и 

представяне на значими 

културни 

забележителности с висок 

туристически потенциал    

в Еврорегион                           

Русе-Гюргево“ 

 

В партньорство между 

Община Русе (водещ 

партньор) и Община 

Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

1 954 576,49 лв. 

 

 

В българската част на проектното 

предложение е заложено изпълнение на 

строително-монтажни работи за 

рехабилитация на сградата на Пантеона на 

възрожденците, който се намира в Парка на 

Възрожденците, и въвеждане на модерни 

мултимедийни техники. В частта от 

проекта, изпълнявана от румънския 

партньор, се предвиждат интервенции в 

крепостта в Гюргево. Рехабилитацията и 

модернизирането на двата обекта ще 

допринесе за повишаване на атрактивността 

и разпознаваемостта на културното 

наследство на региона сред местните и 

чуждестранни туристи. Предвижда се 

създаване на интегрирани туристически 

продукти/услуги – интегриран туристически 

маршрут, каталог и уебсайт, които 

представят значими културни 

забележителности в Еврорегион Русе-

Гюргево, изготвяне на общ план за 

управление на културното наследство в 

региона за трансгранично сътрудничество 

Русе-Гюргево, обща маркетингова стратегия 

и съвместна информационна кампания. 

 

 

„Инвестиране в пътната 

безопасност и подобряване 

свързаността на Община 

Русе и Окръг Гюргево с 

транспортна мрежа TEN-

T” 

В партньорство между 

Община Русе (водещ 

партньор) и Окръжен съвет – 

Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

8 798 803,03 лв. 

 

 

В рамките на проекта в община Русе се 

предвиждат реконструкция, рехабилитация 

и модернизация на бул. „Трети март”, в т.ч. 

и ремонт и усилване конструкцията на мост 

при пътен възел „Сарая”, осъществяващ 

директна връзка с коридор 9 от TEN-T 

мрежата. Булевард „Трети март” и мостът, 

сливащ се с него, изпълняват функцията на 

основна входно-изходна точка на града към 

главните пътища Русе-Велико 

Търново/София – част от коридор 9 на TEN-

T мрежата. Целта на проекта е подобряване 

на транспортните връзки на централна 

градска част със западна промишлена зона, 

а оттам и с част от коридор 9 на TEN-T 

мрежата, възстановяване 

носимоспособността, устойчивостта и 

трайността на пътя, подобряване 

транспортно-експлоатационните качества и 

осигуряване на съвременни по-добри 

условия за транспорт, въвеждане на 

мостовото съоръжение в нормална 

експлоатация и удължаване на неговия 
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експлоатационен период. В румънската си 

част проектът предвижда доставка на 

оборудване за мониторинг на трафика в 

трансграничния район и пътна сигурност. 

Предвижда се изготвянето на обща 

стратегия за безопасност на движението в 

трансграничния регион Русе-Гюргево и 

провеждането на съвместна кампания за 

повишаване осведомеността на населението 

по отношение на пътната безопасност. 

 

 

  

П
р

о
г
р

а
м

а
 I

n
te

rr
eg

 V
-A

 Р
у
м

ъ
н

и
я

 –
 Б

ъ
л

г
а
р

и
я

 2
0
1
4

-2
0
2
0
 г

. 

  

 

„Добре развита 

транспортна система в 

Еврорегион Русе-Гюргево 

за по-добра свързаност с 

TEN-T мрежата” 

В партньорство между 

Община Гюргево (водещ 

партньор) и Община Русе 

 

 

Стойност за Община Русе: 

6 448 364,70 лв. 

 

 

В рамките на проекта ще бъдат 

ремонтирани и модернизирани 6 662 м. 

пътна инфраструктура в община Гюргево и 

4 300 м. в община Русе. Пътят, който ще 

бъде ремонтиран в община Русе, е бул. 

„Липник” по цялата му дължина. 

Булевардът е част от първостепенната 

улична мрежа и представлява една от 

основните транспортни артерии на града. 

Започва от кръговото кръстовище с бул. 

„Цар Освободител” и свършва при пътен 

възел с бул. „България”. Булевард „Липник” 

осигурява стратегическа връзка между 

централната част на града и TEN-T 

мрежата, респективно Дунав мост, както и 

Източната промишлена зона. Заради 

голямата му натовареност, съществуващото 

състояние на пътната настилка на бул. 

„Липник” е незадоволително. В хода на 

реализацията на проекта ще бъдат 

рехабилитирани пътната настилка и 

тротоарите, ще бъде положена нова пътна 

маркировка и вертикална сигнализация. 

Това ще допринесе за улесняване на 

достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, 

както и за повишаване комфорта при 

пътуване и намаляване броя на пътно-

транспортните произшествия. На 

територията на община Гюргево се 

предвижда рехабилитация на пътни 

сегменти от бул. „Букурещ”, шосе 

„Приетенией”, както и ул. „1-ви Декември 

1918” и бул. „Михай Витязу”. 
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„Ремонт и въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност на спортна 

зала „Иван Ханджиев” 

 

 

Стойност: 

284 721,49 лв. 

 

 

По проекта ще се осъществи ремонт и 

прилагане на енергоспестяващи мерки на 

спортна зала „Иван Ханджиев“. Целта е да 

се подобри състоянието на сградата и 

прилежащите помещения и да се ограничат 

загубите на топлинна и електрическа 

енергия. 
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„Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

четири обекта от 

образователната, 

културната и социалната 

инфраструктура на община 

Русе” 

 

Стойност: 

2 752 918,60 лв. 

 

Реализацията на проекта ще доведе до 

подобряване на образователната и 

социалната инфраструктура в гр. Русе чрез 

повишаване на енергийната ефективност и 

намаляване разхода на енергия на четири 

обекта, общинска собственост – Общежитие 

за средношколци и Общински детски 

център за култура и изкуство в гр. Русе, 

както и ДГ „Райна Княгиня” и ОУ „Отец 

Паисий” в гр. Мартен. Целта е постигане на 

екологична среда с редуциране на 

количествата вредни емисии, оказващи 

негативно влияние върху околната среда. 

 

  

 

Обща стойност на депозираните проекти и проектите пред подписване на договор:              

над 24,6 млн. лв. 

 

 

В рамките на втората година от мандат 2015-2019 г. Община Русе е 

управлявала проекти и е разработила проектни предложения на обща стойност 

около 119,2 млн. лв., разпределени както следва: 

 приключили проекти – над 2,7 млн. лв.; 

 проекти в процес на реализация – близо 91,9 млн. лв.; 

 депозирани проекти и проекти пред подписване на договор – над 24,6 млн. 

лв. 

 
3.2. Модернизиране на уличното осветление 

Община Русе е предприела действия за обследване за енергийната ефективност на 

външното изкуствено осветление, което е първият етап в цялостното модернизиране на 
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уличното осветление в град Русе и малките населени места на територията на общината. 

Енергийното обследване е необходимо във връзка с предстоящо разработване на 

инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на системите за улично 

осветление, като за дейностите се предвижда да се осигури финансиране от подходящ 

източник. 

3.3. Кампания „Малки населени места“ 

Инициативата е на Община Русе, като целта на кампанията е да бъдат реализирани 

проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на 

територията на община Русе, както и разрешаване на проблеми с висока обществена 

значимост.   

През 2017 г. Община Русе проведе кампанията за трета поредна година. 

Средствата, които бяха отпуснати, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към 

финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите „Средна 

кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. 

За втора поредна година, следвайки един от приоритетите си, свързани с 

ускореното развитие на малките населени места, през 2017 г. Общината отпусна 123 669 

лв. за текущи ремонти на читалищни сгради и закупуване на климатични системи за 

нуждите на народните читалища в малките населени места.  

След извършената оценка в рамките на Кампанията „Малки населени места“ през 

2017 г., за финансиране бяха одобрени 16 проекта на обща стойност 319 821,00 лв., които 

продължават да се изпълняват до края на настоящата година в населените места на 

територията на община Русе. Сред тях са проекти, свързани с благоустрояването на 

детски и спортни площадки, паркове, места за отдих, ремонт на спортни центрове, 

реконструкция на тротоари и улична мрежа.  

 

3.4. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради 

През втората година от мандат 2015-2019 г. продължи активната работа по 

изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. През 2017 г. започнаха дейности по инженеринг на 18 сгради в рамките 

на Програмата. Очаква се през 2018 г. всички сгради да бъдат успешно финализирани. 

През 2017 г. стартираха процедурите по избор на изпълнители за обновяването на 

още 5 сгради, по които строително-монтажните работи ще стартират следващата година. 

До края на 2018 г. броят санирани сгради в Русе по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради ще достигне 27, с общ брой живущи – 

близо 4 300 души, като общата финансова стойност на санирането ще надхвърли 33 

милиона лева. 
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Отделно от това, пред Българската банка за развитие са депозирани още 69 искания 

за сключване на договор за целево финансиране. При подновяване на програмата, 

общият брой на санираните блокове на територията на община Русе може да надхвърли 

100, като от това ще се възползват над 9 000 русенци. 

 

3.5. Стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на документи със 

стратегически и планов характер 

През 2013 г. е разработен и приет Общински план за развитие (ОПР) на Община 

Русе 2014-2020 г., който е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за 

устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективното 

управление на Общината. 

Планът определя средносрочните приоритети за развитие на общината, които са 

концентрирани в следните четири стратегически цели, които задават основните посоки 

за развитие за периода 2014-2020 г.: 

 Стратегическа цел 1: Подобряване на инвестиционния и бизнес климат в 

Общината, повишаване качеството на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса и развитие на икономика, основана на знанието и 

иновациите; 

 Стратегическа цел 2: Развитие на човешките ресурси чрез прилагане на 

модерни и устойчиви политики в сферата на културата, образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта; 

 Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната достъпност и свързаност 

в регионален, национален и международен план; 

 Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и 

енергийна ефективност. 

 

През втората година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. е 

изготвен Годишен доклад за наблюдение за третата година от изпълнението на ОПР на 

Община Русе 2014-2020 г. През отчетния период е приета от Общински съвет - Русе 

изготвената Междинна оценка на ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г. 

Междинната оценка има за цел да установи напредъка по заложените в стратегическия 

документ цели и приоритети, да оцени първоначалните резултати, както и да 

идентифицира проблеми и предизвикателства пред изпълнението му. Въз основа на този 

анализ са формулирани изводи и препоръки, които допринасят за вземането на 

своевременни решения за промени във визията за местно развитие и релевантните 

политики на местно равнище. Заключенията, съдържащи се в Междинната оценка, са от 

ключово значение за вземане на решение относно актуализацията на ОПР. Оценката се 

взема под внимание и при разработването на стратегическия документ за следващия 

програмен период. 

В изпълнение на политиката за регионално развитие и във връзка с членството на 

Община Русе в състава на Областния съвет за развитие на Област Русе и в Регионалния 
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съвет за развитие на Северен централен район, са изготвени становища, предложения и 

отговори относно участието в работата на съветите. 

В контекста на междуобщинското сътрудничество, дирекция „Европейско 

развитие“ осъществява координацията и отговаря за изпълнението на ангажиментите на 

Община Русе като член на Националното сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ), както и на регионалното сдружение Асоциация на Дунавските общини 

„Дунав“ (АДО „Дунав“). В допълнение, дирекция „Европейско развитие“ отговаря във 

връзка с членството на кмета на Община Русе в Управителните съвети на двете 

сдружения, съответно като член на УС на НСОРБ и председател на УС на АДО „Дунав“. 

Относно наблюдението на Споразумението за партньорство на Република 

България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за периода 2014 - 2020 г. и участието на кмета на Община Русе в състава на Комитетите 

за наблюдение (КН) на ОП „Добро управление 2014-2020“ и на ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020“, в дирекция „Европейско развитие“ се 

извършва съгласуване на документите и становищата, които са обект на обсъждане на 

предстоящи заседания на КН. 
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4. РЕСОР „ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“ 

 

4.1. Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ 

Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ има функции по:  

 Придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, 

невключено в капитала на търговските дружества с общинско участие, по ред и 

условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;  

 Разработване и реализация на стратегии, програми и проекти в сферата на 

управлението на общинската собственост;  

 Разработване и реализацията на стратегии, програми и проекти в сферата на 

икономиката, инвестициите, търговията, туризма и рекламата; 

 Осъществяване на оперативен контрол на дейността на управителите на 

общинските търговски дружества и Общинските предприятия;  

 Подготовка и провеждане на търгове и конкурси, свързани с разпореждането с 

общинска собственост и приватизация.  

Към тази дирекция функционират отделите „Стопанска дейност и защита на 

потребителите“, „Общинска собственост“ и „Търговия и наемни отношения“.  

 

4.1.1. Отдел „Общинска собственост“  

През отчетния период изпълнените дейности в отдел „Общинска собственост“ са в 

следните направления: 

 

 Придобиване на имоти в собственост  

 

 Чрез замяна е придобит  един  имот на стойност по данъчна оценка в размер на  

16 041,00 лв., в т.ч. поземлен имот с идентификатор 63427.5.725.3, с площ 24 

кв.м. с адрес гр. Русе, ул. „Шипка“ №43, на цена в размер на 21 800,00 лв. 

Имотът е необходим във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация и 

реконструкция по ул. „Шипка“ (от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България), 

гр. Русе, съгласно ПУП-ИПУР, одобрен с Решение № 1317/26.02.2016 г. на 

Общински съвет Русе. 

 

 Договор за предоставяне на достъп за извършване на пристанищни услуги в 

пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис” 

 

 Общо реализираните приходи са в размер на 118 506,08 лв., от които: 

- приходи от фиксирани месечни възнаграждения  -  46 649,28 лв.; 

- приходи от пристанищни такси     -  101 751,80 лв. 
 

 Дейност по разпореждане с общинска собственост 
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 Общо са реализирани сделки за 373 495 лв., от които:  

- продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    -  18 789 лв.; 

- продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС    -  86 933 лв.; 

- продажба по ЗУТ       -  20 741 лв.; 

- учредяване право на строеж за обекти    - 8 193 лв.; 

- учредяване право на прокарване     - 24 218 лв.; 

- прекратяване на съсобственост     - 192 821 лв.; 

- замяна        -  21 800 лв. 

В годишната програма за продажба на общински имоти се включва неефективната 

и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем 

и същата не носи приходи на Общината. 

 

 Дейност по идентификацията на собствеността 

 

За отчетния период са новосъставени 189 бр. актове за частна и публична общинска 

собственост на застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори. 

 
 

 Дейност по управление на общинската собственост  

 Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти, частна общинска 

собственост, на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

обществено-полезна дейност – 2 бр.; 

 Учредено безвъзмездно право на управление върху имоти, частна общинска 

собственост, на юридически лица – 6 бр. 

 

4.1.2. Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“ 

През отчетния период изпълнените дейности в отдел „Стопански дейности и 

защита на потребителите“ са в следните направления: 

 Общински търговски дружества, Търговски дружества с общинско участие и 

Общински предприятия 

С цел повишаване ползите за Общината от стопанската ѝ дейност и балансираното 

и преструктурираното ѝ участие в търговски дружества, са изготвени индивидуални 

финансово-икономически анализи на 7 общински еднолични дружества с ограничена 

отговорност (ЕООД),  както и на 9 търговски дружества, в които Община Русе е 

акционер или съдружник в капитала за финансовата 2016 година. 

Получен дивидент в общинския бюджет: 

 От „Общински пазари“ ЕООД в размер на 117 130 лв., което внася и 157 хил. 

лева такси по реда на Наредба №16 на Общински съвет Русе; 
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 Лечебните заведения са освободени от внасяне на дивидент.  

След извършени дейности от Звено „Летище – Русе“ към ОП „Паркстрой - Русе“ за 

подобряване техническото състояние и привеждане на летателното поле, в съответствие 

с изискванията на Наредба №14/15.02.2012 г. на Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за летищата и летищното осигуряване, 

единственото общинско летище в страната получи лиценз за летателна площадка за 

малки самолети. Удостоверението за експлоатационна годност на летателна площадка е 

издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

на 19 декември 2016 г. В момента Община Русе  получава приходи от летателна и 

нелетателна дейност, като намеренията са да се потърси инвеститор. Местоположението 

на летището е стратегическо за града и дава възможности за комбиниране на 

железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз. 

След решение на Общински съвет Русе, Община Русе придоби капитала на „ЕГГЕД 

България“ АД, с което стана собственик на тролейбусния транспорт в града и придоби 

контрол върху дейността на „ЕГГЕД Русе“ АД, в което е акционер.  

 

 Приватизация 

Включването на обекти за приватизация става след извършена преценка от 

Комисия за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед осигуряване на 

средства в общинския бюджет, които съгласно Закона за публичните финанси се 

разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи със 

социално предназначение и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти 

на социалната и техническа инфраструктура. За отчетния период са извършени следните 

дейности: 

 Открити са процедури за продажбата на застроен поземлен имот с площ  7 337 

кв. м., намиращ се на ул. „Капитан Райко Николов“ №1К, гр. Русе, предмет на 

АОС №7711/15.02.2016 г.; застроен поземлен имот с площ 55 кв.м., намиращ се 

на ул. „Свети Димитър Басарбовски“, гр. Русе, предмет на АОС 

№8142/06.01.2017 г. и застроен поземлен имот с площ 406 кв.м., намиращ се в с. 

Червена вода, предмет на АОС №8102/24.08.2016 г.  Проведени са търгове за 

продажбата им и са определени купувачите;  

 Открита е процедура за продажбата на самостоятелен обект в сграда с площ 

120,86 кв.м., намиращ се на ул. „Борисова“ №51, гр. Русе, предмет на АОС 

№6621/23.01.2012 г. Предстои провеждане на търг за продажбата му. 

 

 Концесии  

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на 

устойчиво икономическо развитие. Във връзка с подобряване на сътрудничеството, чрез 

осъществяване на съвместни проекти, е изпълнено следното: 
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 През отчетния период е осъществен периодичен контрол по изпълнението на 

действащите към момента 4 бр. концесионни договора: концесия на спирките на 

градския транспорт; концесия за довършване и изграждането на подлеза до 

„Печатни платки“ и за концесия на стадион „Локомотив“; 

 От сключените концесионни договори Община Русе е получила годишно 

концесионно възнаграждение в размер на 159 900 лв.; 

 Извършени са подготвителни действия за предоставяне на концесия на обект, 

публична общинска собственост, представляващ Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение „Пристис“, гр. Русе. Открита е процедурата за 

предоставяне на концесия, като предстои оценка на офертите и определяне на 

концесионер; 

 Започнати са подготвителни действия за предоставяне на концесия  на обекти от 

спортен комплекс „Дунав“. Определен е екипът за подготвителни действия и е 

възложено изготвянето на концесионните анализи и документи. 

 

 Защита на потребителите 

С цел регулиране на икономиката, контрола на търговската дейност и защита 

интересите на гражданите, се извършва превантивен и текущ контрол в обектите за 

търговия, услуги и туризъм, както и проверки във връзка с рекламации на стоки и 

услуги. През отчетния период:  

 Извършени са общо 1 140 бр. проверки на търговски и туристически обекти на 

територията на община Русе; 

 Съставени са 18 бр. акта за констатирани нарушения; 

 Издадени са 16 бр. наказателни постановления, като общата сума на наложените 

административни наказания е 6 120 лв.; 

 Общо внесени суми от наложени глоби и имуществени санкции са в размер на 

5 459,46 лв. 

Постъпили са общо 96 бр. жалби на граждани, 63 от които представляват сигнали 

срещу търговски и туристически обекти. По всички са извършени проверки за спазване 

изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Наредба №5 на 

Общински съвет - Русе или са препратени до компетентните органи. Общо 33 бр. са 

жалбите относно рекламации на стоки и услуги, от които по 4 бр. не е образувано 

производство, поради липса на документи, изисквани от ЗЗП, или са препратени по 

компетентност. От останалите 29 бр. жалби, 41% са удовлетворени чрез възстановяване 

на заплатените суми, замяна на закупените стоки с нови, безплатен ремонт на 

дефектиралите уреди и изпълнение на исканията на потребителите във връзка с 

договорените услуги.  

 

 Картотекиране и ЖСВ 

Община Русе провежда социална политика като подпомага и осъществява помощ 

на социално слаби граждани чрез предоставяне на общински жилищни имоти за 
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настаняване на нуждаещите се и техните семейства. През отчетния период са извършени 

следните дейности: 

 Подадени и обработени са 193 бр. заявления и декларации от граждани за 

настаняване в общински жилища по реда на Наредба №6 на Общински съвет - 

Русе; 

 Одобрени и картотекирани са 168 граждани на Община Русе, отказано е 

картотекиране на 25 граждани, които не са отговаряли на условията на 

Наредбата; 

 В изпълнение на Закона, уреждащ жилищните въпроси на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖГМЖСВ), са изплатени левови 

компенсации в размер на 472 556 лв. на правоимащи вложители, подали 

заявления и нотариални актове в срок до 30.11.2016 г. 

 

 Селско стопанство 

 Периодично е предоставяна информация на кметствата от общината и 

земеделските производители - потенциални бенефициенти, относно 

стартирането на приеми на заявления за подпомагане по схеми на Държавен 

фонд „Земеделие“; 

 Своевременно е предоставяна информация на кметствата от общината и 

земеделските производители по епизоотичната обстановка, използването на 

препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при пръскане с 

химически препарати; 

 Изготвени са обобщени справки за засети площи и земеделски земи по начин на 

трайно ползване в кметствата на Община Русе; 

 Изготвени са сравнителни анализи за състоянието на секторите 

„Растениевъдство“ и „Животновъдство“ в Община Русе. 

 

4.1.3. Отдел „Търговия и наемни отношения“ 

Отделът има отношения по: 

 Дейността по управление на имоти и вещи – общинска собственост;  

 Категоризиране на туристически обекти; обработка на подадени справки-

декларации за заплатен туристически данък; поддържане на Информационен 

масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, на 

категоризирани туристически обекти, на обекти за търговска дейност на открито 

и издаване на разрешения за търговска дейност 

 

Процесът по управление на имоти - общинска собственост се предхожда от тяхното 

проучване, изготвяне на предложения до Общинския съвет (за имоти - публична 

общинска собственост), решение на Общински съвет, обява за стартиране на процедура 
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за отдаване под наем, изготвяне на тръжна и конкурсна документация и провеждане на 

съответната процедура за отдаване под наем. 

 За периода 01.11.2016 г. – 30.09.2017 г. в Общински съвет – Русе са внесени 32 

броя предложения, свързани с управление на имоти - общинска собственост, 

чрез отдаването им под наем, след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване и публично оповестен конкурс; за отдаване под наем на клубни 

помещения на политически партии и юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза; за приемане на начална наемна 

цена след експертна оценка на независим лицензиран оценител и др.; 

 Организирани и проведени са 35 броя процедури, от които 32 броя публични 

търгове с явно наддаване и 3 броя публично оповестени конкурси за отдаване 

под наем на имоти - сгради и терени - общинска собственост. Изготвени са 297 

броя заповеди за организиране на процедури за отдаване под наем на общински 

обекти, за спечелили кандидати тръжните или конкурсните процедури и 

заповеди за последващ контрол. Сключени са 172 броя договори за наем за 

обекти – общинска собственост. Подготвени са 82 броя писма за заплащане на 

обезщетение, съобразно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите и 4 броя 

споразумение за разсрочено заплащане на дължими наемни вноски; 

 През отчетния период отдел „Търговия и наемни отношения” проведе публични 

търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска 

собственост за Мартенски базар – 2017 г. и Коледен базар – 2016 г., от които в 

общинския бюджет са постъпили приходи от внесени наемни вноски за периода 

на базарите в общ размер на 22 771,65 лв.; 

 Ежедневно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените 

договори и по редовността на плащанията. Приходите от наеми за периода 

01.11.2016 г. – 30.09.2017 г. са в размер на 1 360 244,79 лв. Съгласувани са 81 

броя схеми и проекти, дадени са становища за извършване на търговска, 

рекламна, промоционално-търговска дейност, циркове, изложения, фестове и 

др.; 

 Във връзка с организиране и провеждане на Пролетен панаир на гр. Русе е 

сключен договор за временно възмездно ползване на част от терен – общинска 

собственост в гр. Русе, по Крайбрежната ивица под х-л „Рига“, с внесена такса за 

ползване на терена – 35 732,82 лв. 

При осъществяване дейността на отдел „Търговия и наемни отношения“, в част 

„Търговия“, се извършва: 

 Поддържане на Общински информационен масив за търговска дейност в 

стационарни и преместваеми обекти, чрез вписване на подадени Уведомления за 

дейности в разкрити обекти за търговия и услуги. През периода 01.11.2016 г. – 

30.09.2017 г. са вписани 846 броя стационарни и нестационарни обекти за 

търговия, туризъм и услуги, съгласно Наредба №5 на Общински съвет Русе за 

търговската дейност на територията на Община Русе; 

 Поддържане на Общински информационен масив, чрез обработка на подадени 

искания за извършване на търговска дейност на открито, съгласно Наредба №5 
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на Общински съвет Русе за търговската дейност на територията на Община Русе 

и Наредба №16 на Общински съвет Русе. През периода 01.11.2016 г. – 30.09.2017 

г. са постъпили искания за 412 бр. обекти. Постъпилите такси възлизат на 

477 699,09 лв. Издадени са 211 броя разрешения за извършване на рекламна, 

промоционална и търговска дейност, циркове, изложения и фестове, след 

съгласуване със Секретаря на Община Русе, с постъпили такси в размер на 

55 169,51 лв.; 

 Извършване категоризация на туристически обекти на територията на община   

Русе – за периода са определени вида, капацитета и категорията на 223 броя 

обекти, като постъпилата сума от внесени такси, съгласно тарифата към Закона 

за туризма до 30.09.2017 г., възлиза на 68 040,00 лв.; 

 Обработените данни от реализираните нощувки в средствата за подслон и 

местата за настаняване на територията на община Русе постъпват от 72 броя 

обекти, като данъкът, дължим по ЗМДТ, към 30.09.2017 г. възлиза на 104 252,30 

лв.; 

 Изготвени са 152 броя доклади и становища до Кмета на Община Русе, свързани 

със спецификата на дейността на отдела; 

 Обработени са 26 броя преписки с извършени проверки по компетентност и 

изготвени отговори на постъпили заявления и искания от физически и 

юридически лица, относно извършване на търговска дейност на открито и 

категоризиране на туристически обекти. 

 

Информацията е прецизирана в приложената таблица, както следва: 

 

№ по    

ред 
Дейност Общ брой 

1. Проведени търгове за отдаване под наем на 

сгради и терени публична и частна общинска 

собственост (включително и повторни търгове) 

 

32 броя 

2. Проведени конкурси за отдаване под наем на 

сгради и терени - публична и частна общинска 

собственост 

 

3 броя 

3. Сключени договори за отдаване под наем на 

сгради и терени - публична и частна общинска 

собственост 

 

172 броя 

4. Писма за обезщетения по чл. 236 от Закона за 

задълженията и договорите 

 

82 броя 

5. Предложения до Общински съвет – Русе, 

свързани с управление на обекти - общинска 

собственост чрез отдаването им под наем след 

провеждане на търгове и конкурси  

 

32 броя 

6. Съгласуване на схеми и проекти и даване на 

становища за извършване на търговска, рекламна, 

промоционално-търговска дейност, циркове, 

изложения, фестове и др. 

 

81 броя 
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7. Обработени преписки и писма на граждани  521 бр. 

8. Приходи от наеми в лева в т.ч.: 1 360 244,79 лв.                    

- от сгради    925 676,08 лв. 

- от терени      227 996,50 лв. 

- РИЕ    198 446,13 лв. 

- от спортни игрища         8 126,08 лв. 

9. Разкрити стационарни и преместваеми обекти за 

търговска дейност, съгл. Наредба №5 на ОбС -  

Русе  

  

    846 бр. 

10. Разкрити обекти за извършване на търговска 

дейност на открито, върху терени - общинска 

собственост  

           

 412 бр. обекти 

493 274,17 лв. такси                 

11. Издадени удостоверения за категоризация на 

туристически обекти, съгласно Закона за туризма 

и внесени такси, съгласно тарифата към ЗТ - брой/ 

събрани такси. 

 

223 бр.               

68 040,00 лв. такси       

до 30.09.17 г.         

12. Внесени туристически такси и туристически 

данък на база реализирани нощувки в средства за 

подслон и места за настаняване, съгл. ЗМДТ и 

Наредба №16 на ОбС - Русе 

 

104 252,30 лв. данък 

до 30.09.17 г.  

13. Издадени разрешения за извършване на рекламна, 

промоционална и търговска дейност, циркове, 

изложения и фестове, след съгласуване със 

Секретаря на Община Русе 

 

211 бр. 

55 169,51 лв. такси 

 

В отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление 

на собствеността” са постъпили и обработени 521 броя молби, заявления и искания от 

физически и юридически лица, направени са множество устни консултации и справки,  

изпълнени са 48 броя влезли в сила Решения на Общински съвет - Русе.  

Обработката на преписките е свързана с проучване, събиране и систематизиране  на 

документацията, подготовка на отговор при спазване на поставените срокове за отговори 

на писма от граждани, отразени в деловодна система „Архимед” и съхраняване на 

документацията. 

 

4.2. Дирекция „Местни данъци и такси“ 

Изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси, 

администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе, 

общо през периода м. октомври 2016 г. - м. септември 2017 г. възлиза на 28 969 864 лв., в 

това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 084 800 лв. и 

1 125 646 лв. лихви за просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както 

следва:  

 Данък върху недвижимите имоти   -  6 972 928 лв.; 

 Данък върху превозните средства  -  5 881 745 лв.; 
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 Данък придобиване на имущества  -  3 952 718 лв.; 

 Патентен данък      -  300 752 лв.; 

 Данък таксиметров превоз    - 269 257 лв.; 

 Туристически данък     -  131 179 лв.; 

 Такса битови отпадъци     -  11 461 285 лв. 

 

Повишената събираемост на местните данъци и такси през периода се дължи на 

подобрената организация на работа, извършваните текущи и планови проверки и 

установителни производства, както и комплексното и ефективно обслужване на фирми и 

граждани.  

През отчетния период са приети и обработени 39 337 бр. данъчни декларации по 

ЗМДТ, в това число 8 989 бр. за недвижими имоти и 25 759 бр. за МПС.  

Издадени са 15 046 бр. различни видове удостоверения, в това число 9 962 бр. за 

данъчни оценки. Изпратени са до физически и юридически лица 1 757 бр. покани за 

доброволно изпълнение на задължения от минали години.  

Издадени са 2 513 акта за установяване на общински публични вземания от местни 

данъци и такса битови отпадъци за сумата от 3 685 234 лв. Събраните суми по актове са 

в размер на 1 022 485 лв. Остават за събиране суми по актове, изпратени на НАП и ЧСИ 

за принудително изпълнение, по актове в срока за доброволно изпълнение, както и по 

актове на юридически лица в търговска несъстоятелност.  

Извършени са 5 107 бр. данъчни проверки за установяване на факти и 

обстоятелства за предприятия в производство по търговска несъстоятелност, за 

протоколи, съобщения, подготвени преписки за принудително събиране на общински 

вземания до НАП и ЧСИ, подготвени сигнали и преписки до Районна прокуратура и др. 
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5. РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

5.1. Дирекция „Култура и образование“ 

Дирекция „Култура и образование“ осъществява политиките за управление в 

областта на културата, образованието, младежките дейности и спорта на територията на 

община Русе. Работата в тези направления следва заложените приоритети и 

стратегически цели в програмата на кмета за управление в текущия мандат. 

Оперативната работа в хуманитарния сектор се изпълнява от екипите на два отдела – 

отдел „Култура” и отдел „Образование, младежки дейности и спорт”. 

 

5.1.1. Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ 

 

 Образование   

С влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищно 

образование (ЗПУО) и приложените от МОН и МЗ мерки за оптимизиране на 

училищната структура, образователната мрежа в Община Русе доби съществени 

изменения, свързани с промяна в статута на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел 

Кънчев“ от държавни в общински училища. Помощното училище „Д-р Петър Берон“ се 

преобразува в Център за специална образователна подкрепа, а в детска градина „Пролет“ 

започна прием на деца в новоразкрити яслени групи. Обслужващите звена – Ученическа 

спортна школа (УСШ), Общежитие за средношколци и Центъра за ученическо 

техническо и научно творчество (ЦУТНТ)  се преобразуваха в Центрове за подкрепа за 

личностно развитие (ЦПЛР).  

В резултат на всички промени, продиктувани от новата нормативна уредба, е 

извършен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Русе, изготвена е Областна стратегия за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците за период от две години, въз основа на 

която в процес на разработване е Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците. 

Заложените приоритети в сферата на образованието визират нов подход към 

работата и отговорностите на общината към предучилищното и училищното 

образование, както и към академичните среди и нива на обучение, с които 

кореспондират науката, високите технологии и иновациите.  

През 2017 г. са приети нови правила за прием на деца в първи клас в общинските 

училища на територията на община Русе. Чрез тях е постигната по-голяма коректност, 

публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в 

първи клас. Правилата въвеждат единни критерии, с което се гарантира 

равнопоставеност на всички първокласници. 

2017 г. е четвъртата поредна година, в която успешно се прилага разпределението 

на средствата по единен разходен стандарт за училищата на територията на община Русе 

с единствения за България специфичен компонент „Резултати в образованието“, който 
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поставя качеството на знанията като неделима част от цялостния образователен процес и 

дейностите, свързани с осигуряването на условията за образование в община Русе, които 

стимулират работата в аспект качество на образователния процес. С това Община Русе 

все още е първата и единствена община в България, която е заложила този показател и 

формира индикатори за качество в образованието.  

Създаден е Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст съгласно Решение №373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за 

преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане от 

образователната система. 

Община Русе въведе електронен прием на децата, постъпващи в първа група в 

детските градини през учебната 2013/2014 г. През предходната година се прие Наредба 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на община Русе, която регламентира справедлив подход за 

класиране и разпределение на децата в детските заведения. Електронният прием се 

утвърди като добра практика, благодарение на лесния и бърз достъп до услуги за 

гражданите с въвеждането на новата възможност за електронно плащане на такса за 

детска градина от началото на учебната 2015/2016 г. 

През учебната 2017/2018 г. децата, записани в детските заведения на територията 

на общината са 4 291, като близо 2 000 от тях са обхванати в групи за предучилищната 

подготовка в детските градини. През последните години се наблюдава тенденция за 

запазване на общия брой деца, обхванати в детски заведения.  

 

 Инфраструктура 

През 2016 г. и 2017 г. работата на екипа в сектор „Образование“ на Община Русе е 

свързана с последователни административни и институционални действия за 

осигуряване на качество в образователния процес, гарантиран достъп на русенските деца 

до предучилищно образование в детските градини; програми за равен старт в училище и 

насърчаване на изявените ученици; подобрена социална инфраструктура; обновена 

материална база в детските заведения и училища на територията на общината.  

 До м. септември 2017 г., за текущи ремонти на материално-техническата база, в 

детските градини са изразходени 196 325 лв., а в училищата – над 230 986 лв. За 

придобиване на дълготрайни материални активи са предоставени 931 лв. в 

детските градини и 68 744 лв. в училища и центрове за подкрепа на личностното 

развитие. Извършен е ремонт на покриви и водоплътни тротоари в детските 

градини. Част от мероприятията са извършени със средства по проект ПУДООС 

– „Обичам природата – и аз участвам“ - общо 9 811 лв. през 2017 г.:  в ДГ 

„Слънце“ – 2 475 лв. , ДГ „Радост“ – 2 436 лв., в ДГ „Пролет“ – 2500 лв. и в ДГ 

„Детелина“ – 2 400 лв. 

 В областта на предучилищното образование е финализирано изпълнението на  

един проект и са в процес на изпълнение два проекта за отчетния период. По 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма 
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BG06, Компонент 2 „Деца в риск”, с успех завърши изпълнението на проект 

BG06-243 „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” , който получи 100% 

грантово финансиране на стойност 224 780 евро. Със средствата е изпълнено 

частично саниране и ремонтни дейности в три детски градини - ДГ „Снежанка“, 

ДГ „Звездица“ и ДГ „Червената шапчица“, а в общо 5 детски заведения са 

изпълнени десетки образователни, мултикултурни и интеграционни дейности - 

предмет на проекта, за деца от предучилищните групи и техните родители.  

През изминалата година приоритетно се работи за възстановяване, модернизиране 

и поддържане на материално-техническата база в детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа на личностното развитие. В края на 2016 г. са приложени мерки 

за енергийна ефективност за подмяна на радиатори, отоплителна инсталация и тела в: ДГ 

„Незабравка“ – 83 961,41 лв. без ДДС, ОУ „Любен Каравелов“ – 31 594, 92 лв. без ДДС, 

ОУ „Никола Обретенов“ – 213 946,11 лв. без ДДС и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 

Философ“ – 302 952,36 лв. без ДДС. 

 

 Проекти  

 В стартиралия нов програмен период по ОП „НОИР 2014-2020“, Община Русе 

изпълнява проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за 

интелигентен растеж“, който получи 100% грантово финансиране на стойност 

500 000 лв. и се изпълнява в 6 детски градини: ДГ „Снежанка“, ДГ „Звездица“, 

ДГ „Русалка“, ДГ „Зора“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Детелина“. Проектът 

предвижда изпълнение на образователни дейности, елементи на неформално 

образование и здравословен начин на живот, личностно развитие и подкрепа, 

като надгражда резултатите от проект BG06-243 „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”. 

 Общинските детски градини и училища участваха в проекти по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. Продължи осъществяването на проектите: „Училище за 

себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“, „Подобряване на 

качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния процес“, „Квалификация на педагогическите 

специалисти“, „Образователна интеграция на деца и ученици от етнически 

малцинства“, в детските градини – „Заедно – ръка за ръка“, „Зъбки като перли“, 

„Спорт за деца в детската градина“, проект ПУДООС – „Обичам природата – и 

аз участвам“, „Здрави деца, щастливо детство“ – съвместен проект с детска 

градина в град Гюргево - Румъния, Международен проект за повишаване на 

квалификацията на училищни и детски педагози Морска академия 2020, 

„Ученето през целия живот – реалност и предизвикателства“, схема „Училищен 

плод“ към Разплащателната агенция на фонд „Земеделие“ – училища и детски 

градини.  
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За повишаване  качеството на образование на децата и учениците от етническите 

малцинства са разработени и реализирани проекти, като са създадени партньорства 

между Община Русе, училища и детски градини на територията на общината и 

неправителствени организации. 

 

 Събития 

През 2016/2017 г. са организирани следните събития: 

 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май; 

 „Европа за теб и мен“ – Годишен концерт на детските градини в община Русе;  

 „Всемир на таланти“ – Национална панорама на детското и младежко 

творчество; 

 Традиционно изложение на средното и професионално образование в община 

Русе;  

 Награждаване на отличниците от русенските училища; 

 Връчване на Награда „Русе“, „Студент на годината“ и „Русе 21. Век“; 

 Провеждане на Русенски карнавал, в който училищата и детските градини имат 

участие на две сцени. 

 

 Отличия 

Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-

високо ниво на образование, за което Община Русе осъществява Общинска програма за 

закрила на деца с изявени дарби.  

 За периода 2016-2017 г., Община Русе е разпределила над 14 000 лв. стипендии и 

еднократно финансово подпомагане за стимулиране на над 215 изявени деца в 

образованието, науката, изкуството и спорта. Годишни стипендии са получили 

12 ученици от общинските училища. 

 По случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост се 

присъжда наградата „Студент на годината“, с която ежегодно се удостояват до 

трима студенти. Паричната стойност на наградата е до една минимална работна 

заплата, получавана ежемесечно за една година. За празника, ежегодно на 

специална церемония се награждават отличници от основни, средни училища, 

езикови и професионални гимназии от община Русе.  

 В началото на всяка календарна година се награждават учениците с изявени 

дарби, получили еднократна помощ или годишна стипендия, съгласно Наредба 

на Общински съвет – Русе. 

 

 Извънкласни дейности 

Община Русе продължава да осигурява възможности за развитие на интересите и 

способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време. 

Индивидуалните потребности и интереси на учениците и децата в областта на 
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хуманитарните, обществените, природо-математическите, приложно-техническите 

дисциплини, усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна 

подготовка продължаваха да се развиват. 

В детските градини на територията на общината най-малко 3 000 деца са обхванати 

в допълнителни занимания за ранно чуждо-езиково обучение, балет, фолклорни танци, 

приложни изкуства и спорт. Интелектуалният и творческият потенциал на децата намира 

естествен път за развитие в Центъра за ученическо техническо и научно творчество в 

Русе. Общината подпомага съществуването му, като дофинансира делегираната от 

държавата дейност за развитие на изявени ученици по фундаментални и приложно-

технически дисциплини.  

 През отчетния период в ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от І 

до ХІІ клас в 96 форми на обучение и усъвършенстване по следните 

направления: математика, информатика, информационни технологии, 

компютърна графика, уеб дизайн, физика, английски език, изобразително 

изкуство, приложни изкуства, моделизми – авио-, авто-, ракето- и корабо-

моделизъм, както и конструиране с „Лего“ и роботика. През учебната 2016/2017 

г. там работят 7 щатни и 12 хонорувани преподаватели, предимно от Русенския 

университет и различни русенски училища. В национални състезания и 

олимпиади са участвали 87 ученици, подготвени във формите към ЦПЛР – 

ЦУТНТ – Русе.  

 ЦПЛР - Център за ученическо техническо и научно творчество инициира и 

организира 5 регионални състезания в следните направления: математика, 

информационни технологии, английски език и изобразително изкуство, в които 

ежегодно участват над  1 000 ученици. 

Дългогодишната дейност, многобройните изяви и призови отличия на 

възпитаниците на ЦУТНТ – Русе на регионални, национални и международни 

олимпиади и състезания, безспорно е доказала мястото и ролята на ЦУТНТ – Русе в 

образователната система. 

 През учебната 2016/2017 г. в Ученическата спортна школа работят 15 треньори 

по 10 вида спорт – лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна 

гимнастика, волейбол, спортна стрелба, хандбал, борба, джудо, карате и вдигане 

на тежести. Обхванати са над 800 деца на възраст от 6 до 18 години и са 

създадени условия за популяризиране дейността на Школата.   

 През отчетния период са организирани и проведени следните състезания и 

турнири от Спортния календар на УСШ: турнири по волейбол, състезания по 

ориентиране, лекоатлетически многобой, турнири по тенис на маса и спортна 

гимнастика, Коледни турнири по всички видове спорт в школата и др. 

Провеждането на общинските, областните, зоналните и финалните първенства 

от „Ученически игри – 2016/2017“ към Министерството на образованието и 

науката и Министерството на младежта и спорта, са организирани и успешно 

реализирани на територията на общината чрез ЦПЛР – УСШ – Русе. 
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ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе продължава социалната си роля, с оглед 

на отпадащите от училище ученици заради затруднено финансово положение. То 

координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност, с цел пълноценна 

образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им 

потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните им планове и 

свободното им време извън училище. Общежитието е кадрово обезпечено с 8 

възпитатели, като всичките са магистри. Непедагогическият персонал е 2 щатни бройки. 

През учебната 2016/2017 г. в Средношколското общежитие са настанени 123 ученици от 

V до ХІІ клас като те са разпределени в четири постоянни групи на възрастов принцип. 

 

 Предотвратяване и превенция на противообществените прояви на 

подрастващото поколение 

 Особено внимание се обръща на предотвратяването и превенцията на 

противообществените прояви на подрастващото поколение, като в Центъра за социална 

адаптация и подкрепа към Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните на Община Русе, се развива дейност, свързана 

с участието в проекти с тази цел и обучения по въпросите на детската престъпност, което 

да стане достояние на по-широк кръг общественост. Ползватели на услугите в Центъра 

са предимно родители, които срещат трудности при отглеждането и възпитанието на 

децата си - деца, които нямат умения за самостоятелен живот, деца с поведенчески 

проблеми или в рискова семейна среда, педагози и специалисти, работещи с деца. 

 

 Младежки дейности и спорт 

 

Четвъртият Общински годишен план за младежта на Община Русе е приет с 

Решение на Общински съвет - Русе през 2017 г. в изпълнение на Закона за младежта. В 

него са изведени приоритети и специфични цели на общинската политика за младежта за 

календарната година и са набелязани мерки и дейности в пет направления: участие на 

младежите, информационно осигуряване, младежка заетост, неформално образование, 

доброволчески дейности и по-добра комуникация между младежките организации и 

институциите на територията на общината. 

Дейностите по плана се изпълняват с участието на общинското звено Общински 

младежки дом – Русе и екипа на Дирекция „Култура и образование“.  

 За изминалата година Младежкият дом е привлякъл над 10 хиляди души 

публика на своите събития, а инвестираните средства за организацията и 

провеждането на събитията възлизат приблизително на 21 300 лева. 

 В рамките на планираните дейности, Община Русе проведе младежки академии 

за обучение на младежки лидери: през 2016 г. в местност „Узана“, в лятно 

училище за младежки лидери, участваха 50 младежи, в двудневно обучение на 

тема „Изкуството да говорим пред публика. Лингвистичния умения и кодове на 

невербална комуникация“ като участваха 35 млади хора, а през 2017 г. в 

академия „Младежко лято в Русе“ в два модула участваха общо 80 младежи. 
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С Решение на Общински съвет – Русе, са определени като основни спортовете с 

престижни и социални функции, практикувани в най-голяма степен в Русе и които 

предизвикват най-голям зрителски интерес. В съответствие с Националната стратегия за 

развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2012-

2022 г., и утвърждаването на Русе като един от главните градове в България с 

международно значение, са подкрепени водещите русенски клубове в основните 

спортове. 

Сред най-мащабните събития се откроиха вторият по рода си Международен 

трансграничен крос „Пробег на свободния дух Гюргево – Русе“, Международният 

фестивал по гимнастика „Дунавска перла“, провелите се младежки и работнически 

спартакиади, организираните финали по хандбал за момичета и девойки и финали по 

баскетбол за момичета и девойки на Ученически игри, Международните турнири 

„Младост“, „Дан Колов и Никола Петров“ и по спортни танци. Тези иновативни и 

модерни прояви привлякоха много посетители от страната и чужбина, което от своя 

страна развива местния бизнес.  

Основните цели на кампанията, която се реализира през 2017 г., бяха насърчаване 

на активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт през целия 

живот; стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални 

групи; популяризиране и подпомагане дейността на професионални и любителски 

спортни клубове и сдружения; ревитализиране и социализиране на градски пространства 

и територии; подсилване на чувството за общност сред русенци и обединение около 

постигането на една обща визия за развитието на града, както и популяризиране на Русе 

като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в национален и европейски мащаб. 

 Град Русе се включи в Европейската седмица на спорта, като началото бе дадено 

на 23 септември. Проведоха се спортни събития от различен характер в рамките 

на общоевропейската инициатива #BeActive и имаше за цел да стимулира повече 

хора да се занимават трайно със спорт и физическа активност и да докаже на 

практика, че спортът е достъпен за всички, независимо от възраст, пол и 

физически способности. 

 През 2017 г. е приета Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни 

клубове. Част от нея е и Програма „СПОРТ“, като за 2017 г. Общината е 

инвестирала в спортни клубове, събития и турнири – 800 000 лв., разпределени, 

както следва:  

• По раздел І „Ученически масов спорт“ по Програма „Спорт“ 2017 г. – 56 000 

лв.  

• По раздел ІІ „Състезания под егидата на Община Русе“ по Програма „Спорт“ 

2017 г. – 25 000 лв.  

• По раздел ІІІ „Подпомагане на спортните клубове“ по Програма „Спорт“  2017 

г. – 549 000 лв.  

• По раздел ІV „Организиране и провеждане на Международни състезания в 

град Русе“ – 140 000 лв., като за награди изразходваните средства са 20 000 лв.  

 Двадесет и осем са спортните събития под егидата на Община Русе по програма 

„Спорт“, които Общината е финансирала през годината с 25 000 лева;  
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  Извършен е ремонт на Градския стадион, като съоръжението придоби 

съвременен вид с нов терен и осветление за осигуряването на условия за 

официалните мачове на ФК „Дунав“. В същото време, Община Русе предприе 

със собствени средства ремонтни дейности, които включват цялостен ремонт на 

санитарните помещения на стадиона, реконструкция на сектора за гости с 

укрепване на оградата и увеличаване на височината ѝ, нова предпазна мрежа 

върху сектора с цел избягване на хвърляне на предмети на терена и пистата, 

както и изграждане на самостоятелен вход за отбора – гост към съблекалните и 

ремонт на официалния вход за отборите. 

Броят на регистрираните спортни клубове в Община Русе е 119, а развиваните 

спортове в тях са над 80. В спортни клубове са организирани около 20 000 души от 

различни възрастови групи.  

Спортният календар на Община Русе само през 2017 г. включи: 

 6 международни турнира; 

 14 национални първенства; 

 13 ученически олимпиади;  

 9 любителски прояви. 

Основни спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане от 

Община Русе и водещите клубове, които ги развиват за 2017 г. са: 

 Баскетбол – СКБ „ДУНАВ“; 

 Футбол – ФК „ДУНАВ – 2010“; 

 Волейбол – СКВ „ДУНАВ“; 

 Лека атлетика – СЛАК „ДУНАВ“, СЛАК „ЛОКОМОТИВ“; 

 Бокс – БК „Русе“. 

 

5.1.2. Отдел „Култура“ 

 

В областта на културата, периодът м. октомври 2016 – м. септември 2017 открои 

политики и цели, формулирани ясно във втория мандат от управлението на кмета на 

общината и свързани както с ускорено развитие на културата, така и с трайното развитие 

на изградената през първия мандат социална платформа за широк достъп до културния 

продукт, усвояване на нови културни пространства и съдържание.  

Обновената и подобрена физическа среда за култура повлия позитивно, като 

ускори процеса на надграждане на постигнатото и доведе до нови резултати. 

Разнообразните програми и проектни инициативи на Общинската фондация „Русе – град 

на свободния дух“, насочени и провокиращи изцяло креативната енергия на сектора и 

гражданите на Русе, също добавиха стойност към развитието и разнообразяването на 

градския културен афиш.   
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 Културни институти  

В отчетния период дейността на основните културни организации, финансирани 

като държавна дейност чрез общинския бюджет (Регионалният исторически музей, 

Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, Русенската художествена галерия) 

демонстрираха висока активност, последователно маркетингово поведение и качество на 

услугите, свързани с музейната, библиотечната и галерийната дейности – 

институционална политика, която дава резултати както в значителното повишаване на 

публичния интерес и посещаемостта, така и в развитието им като модерни и отворени 

към общността културни субекти. 

 

 Регионален исторически музей – Русе  

За периода м. октомври 2016 – м. септември 2017 Регионалният исторически музей 

в Русе (РИМ - Русе) предприе активни действия, насочени както към специфичните за 

института дейности, свързани с проучване и опазване на културното наследство (в т.ч. 

консервационно-реставрационни работи), така и с целенасочени действия и проекти, 

свързани с туристическото предлагане, отваряне на институцията към общността, 

активно сътрудничество с неправителствения сектор и широко взаимодействие с 

различни целеви групи, доминирани от детската и младежка аудитория. 

В разглеждания период се наблюдават стабилни нива на посещаемост на всички 

музейни експозиции, като в сравнение със същия период за 2015/2016 г. цифрите сочат 

сериозен ръст на посещенията на детската аудитория и туристите. Резултатите се дължат 

преди всичко на  успешното целево таргетиране на музейните дейности и  като цяло на 

системната политика, която ръководството на музея прилага и следва за трансформация 

на културното наследство от обект на опазване в инструмент за развитие. 

 С около 1 000 са повече младежите в училищна възраст, които са посетили 

обектите на Регионален исторически музей – Русе, целящи да повишат ефекта от 

туристическото предлагане;  

 Безспорен фаворит за посетителите, особено за децата и младежите, е 

изключително атрактивният Екомузей с аквариум, който бележи 

впечатляващите 16 516 посетители за периода 2016/2017 г. и калкулира 39 412 

лв. приходи, което представлява 27 % от общата посещаемост на всички 

музейни обекти на РИМ – Русе и 14 % от постъпленията от продажбата на 

билети. 

 Проведени са 4 национални конференции с национално и международно 

участие; 

 Организирани са 15 изложби и над 20 културни събития; 

 Експонати на РИМ – Русе са включени в 6 национални и международни 

изложби; 

 Реализираните приходи за периода са в размер на 287 400 лв.; 

 Общият брой на посетителите бележи 60 507 бр.; 

 Осъществени са археологически проучвания на Късноантичен кастел 

„Сексагинта Приста“, с участието на 7 полски студенти и техния ръководител 
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Матеуш Змуджински и на НАР „Средновековен град Червен“, с участието на 

студенти от различни университети в Обединеното кралство по Програма 

Еразъм+; 

 Направени са 7 презентации на археологична тематика и 7 представяния на 

книги; 

 Организиран е информационен семинар за популяризиране дейностите по 

проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в 

трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“, финансиран от 

Европейския съюз по програма Interreg V – A Румъния – България, с 

координатор РУ „Ангел Кънчев“ и партньори РИМ – Русе и Музей за 

национална история и археология в Констанца (Румъния); 

 Осъществена е пътуваща конференция по проект „Средновековно световно 

културно наследство в Североизточна България“, финансиран от Фонда за 

културно наследство на ЮНЕСКО; 

 Изготвена е презентация на проект „Следите на героичното време“, изпълняван 

от ИЕФЕМ при БАН и РИМ – Русе, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ 

към Министерството на образованието и науката; 

 Осъществена е интензивна работа с публики в редица музейни събития, в т.ч. 

Нощ в музея, Детска нощ в музея, Римски пазар на „Сексагинта Приста“, 3 

издания на инициативата за деца „Лято в музея“, Лятна школа по антропология 

и др.; 

 Проведено е състезание „Русезнание“ с участието на ученици от V до VIII клас 

от 9 русенски училища. 
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Други 

приходи 

 

 

 

Общо 

Къща музей 

„Баба 

Тонка“ 

5 773,05 192 34 764,65 670,89 0 7 434,59 

Къща музей 

„Захари 

Стоянов“ 

1 660 137,3 8 329 156,8 0 2 291,1 

Музей на 

градския бит 

4 020 6 205 35 595 248,97 0 11 103,97 

Пантеон на 

възрожденци

те 

4 546 79 14,8 42,2 0 0 4 682 

Арх. 31 238 16 644 64 5 563,2 2 018,98 0 55 528,18 
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резерват 

„Ивановски 

скални 

църкви“ 

Арх. 

резерват 

„Средновеко

вен град 

Червен“ 

13 735 2 513 16 703 0 0 16 967 

Експозиция 

на открито 

„Сексагинта 

Приста“ 

3 265 300 32 131 156,02 0 3 884,02 

Исторически 

музей (пл. 

„Ал. 

Батенберг“) 

8 734 7 152 228 1 619,8 859,5 0 18 593,3 

Екомузей с 

аквариум 

28 979 2 689 290 2 978,9 4 475,48 0 39 412,38 

Други 

приходи 

(услуги, 

проекти, 

спонсори) 

0 0 0 0 0 127503,46 127 503,46 

 

Общо: 

 

101 950,1 

 

35 911,3 

 

721,8 

1 

2 726,75 

 

8 586,64 

 

127 503,16 

 

287 400 

 

 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

И през периода м. октомври 2016 – м. септември 2017 г. Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе работи активно за утвърждаване ролята на библиотеките за 

осигуряване на равен достъп до информация, опазване на културното наследство, 

универсална грамотност и достъп до информационни и комуникационни технологии. 

Постигнати са положителни резултати в качеството на обслужване и е повишена 

потребителска удовлетвореност; разширен е формата на библиотечните услуги; 

изградени са нови партньорства и са привлечени нови потребители.    

 За отчетния период са извършени 122 575 посещения на място, което 

представлява увеличение с над 3 000 бр. в сравнение със същия период на 

2015/2016 г.; 

 Проведени са над 300 културни събития, близо 200 лекции и беседи - тройно 

повече от изминалия период, и над 100 квалификационни семинара; 

  Библиотечният фонд възлиза на 662 685 единици, което е с над 2 400 повече от 

същия период за 2015/2016 г, а набавените библиотечни документи бележат 

рекордно повишение с около 10 000 единици; 
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 Регистрирани са 57 320 онлайн посещения в сайта и поддомейна на 

библиотеката; 

 Регистрирани са 8 056 читатели, в т.ч. 3 076 деца до 14 г.; 

 Заетите библиотечни документи възлизат на 181 749 бр.; 

 Организирани са 308 културни събития с 18 104 посетители; 

 Осъществена методическа дейност и консултации – 730 посещения; 

 Реализирани и/или в процес на реализация са 13 проекта и конкурса; 

 Изнесени са 183 лекции и беседи пред посетители; 

 Организирани са 122 квалификационни семинара и обучения с 1 259 участници; 

 Набавени са 13 254 библиотечни документи; 

 Осъществени са 24 участия в конференции; 

 Реализирани са собствени приходи от дейност в размер на 26 067 лв.; 

 Реализираните приходи от проекти са в размер на 18 657 лв.; 

 Реализираните приходи от дарения и спонсорство са в размер на 300 лв.; 

 Включване в 4 международни инициативи и 6 национални кампании; 

 Организирани 2 международни конкурса; 

 Организирана Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата 

днес, свободата – утре – на върха на копието ли е?“; Регионална среща 

„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“; 

 Инициирани са 3 текущи проекта: „Мултиполис „Знание“: платформа за 

споделяне на ресурси и информация, финансиран от Фондация „Глобални 

библиотеки – България“; „Интернет наркотикът“, финансиран от 

Министерството на младежта и спорта и проектът „Вие сте част от нашия 

живот“, за който библиотеката е отличена с награда за иновативна услуга на 

Международната организация „Библиотеки на бъдещето“. 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"                                                                                                                                                                     

ОТЧЕТ ОКТОМВРИ 2016 - СЕПТЕМВРИ 2017 

   

№ ПОКАЗАТЕЛ 
Брой / 

лв. 

1 Библиотечен фонд 662 685 

2 Набавени библиотечни документи 13 254 

3 Брой абонирани периодични издания 158 

4 Потребители  в т.ч.:  

4.1. читатели на Библиотеката 8 056 

 ** от тях деца до 14 годишна възраст 3 076 

4.2. Онлайн потребители в сайт и поддомейн на библиотеката 30 676 

5 Заети библиотечни документи 181 749 

6 Посещения:  

6.1.  Библиотеката 122 575 

6.2. Онлайн посещения в сайт и поддомейн на библиотеката 57 320 

6.3. Посетители на културни и образователни събития 18 104 
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 Художествена галерия – Русе 

През отчетния период, Русенската художествена галерия представи редица 

експозиции, сред които международни и събития, и инициативи със силно българско 

присъствие.  

 Организирани са общо 39 изложби, от които 31 самостоятелни и колективни 

изложби на автори от страната и чужбина и 8 от фонда на галерията, нараснал за 

целевия период с 26 фондови единици (19 дарения и 7 откупки); 

 Отчетено е нарастване на фонда с 26 фондови единици (19 дарения и 7 откупки) 

в отделите „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“; 

 Проведено е второ издание на Международно биенале „Danubian”; 

 Реализирани са 4 изложби-конкурси: Национален конкурс за карикатура, 

сатирична рисунка и комикс „Животът е не само борба, но и други видове 

спорт“, „Меломания“ (в рамките на МФ „Мартенски музикални дни”); 

Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика; VIPA 

2016 – Фотограф на годината; 

 Проведени са 1 представяне на книга, 1 прожекция на филм и 1 концерт; 

 Брой посетители за периода – 4 724; 

 Привлечени са финансови средства по общински и национални програми на 

обща стойност 14 154 лв. за следните проекти: „Неоспорвани истории в 

живопис, музика, хартия“ по програма „Култура“ на Община Русе и 3 проекта, 

финансирани от Министерството на културата; 

 Осигурени са собствени приходи от дейност в размер на 3 863 лв. ; 

 Продължено е поетапното дигитализиране на фонда на галерията и развиването 

на образователни практики, насочени към детска и младежка аудитория. 

7 Квалификационни семинари и обучения, организирани от 

библиотеката 

122 

8 Консултации и справки за библиотечни и читалищни 

специалист от областта 

730 

9 Посещения на библиотеки от областта 58 

10 Културни събития в библиотеката 308 

11 Лекции и беседи пред посетители 183 

12 Разработени проекти 11 

13 Конкурси, организирани от библиотеката 2 

14 Участия в конференции и семинари  (в т.ч. по проекти) 24 

15 Публикации в научни и специализирани издания 12 

16 Издания, в т.ч. електронни 34 

17 Приходи на библиотеката: 811 150 

17.1. Републикански бюджет чрез общината 766 126 

17.2. От собствена дейност 26 067 

17.3. Проекти 18 657 

17.4. Дарителство и спонсорство 300 
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Русенската художествена галерия осъществи серия от международни изложби, 

свързани с имената на емблематични майстори на европейското изобразително изкуство 

през 20-тото столетие: Анри Матис, Пабло Пикасо, Андре Масон и Ханс Арп, Марк 

Шагал (от колекцията на Томас Емерлинг) и др. Сред знаковите изложби на български 

автори се откроява и посмъртната изложба по случай 60 години от рождението на 

известния русенски художник Пламен Монев. Богатият събитиен календар в дейността 

на Галерията доведе и до чувствително увеличение на посещаемостта, достигнала ръст с 

над 1 200 души в сравнение със същия период за 2015/2016 г. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ                                                                                                      

ПОСЕТИТЕЛИ (БРОЙ) ПО КАТЕГОРИИ ЗА ПЕРИОДА                                                       

ОКТОМВРИ 2016 - СЕПТЕМВРИ 2017 
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Общо 

10.2016 
 

39 
 

530 30 560 599 

11.2016 
 

34 
 

223 7 230 264 

12.2016 
 

16 11 378 13 391 418 

01.2017 
   

50 6 56 56 

02.2017 
 

14 3 103 7 110 127 

03.2017 
 

52 4 261 18 279 335 

04.2017 3 46 1 336 14 350 400 

05.2017 1 116 21 570 26 596 734 

06.2017 7 52 3 70 17 87 149 

07.2017 
 

146 1 346 20 366 513 

08.2017 
 

41 3 252 25 277 321 

09.2017 
 

75 10 692 31 723 808 

 

ОБЩО: 

 

11 

 

631 

 

57 

 

3 811 

 

214 

 

4 025 

 

4 724 

 
 

 Читалища 

Функциониращите на територията на община Русе 23 читалища оформят друг 

важен и специфичен сегмент от общия културен контекст, свързан преди всичко с един 

от важните приоритети в дейността на общината – развитието на малките населени места 

и местните общности.  

Основният напредък в дейността им през отчетния период по отношение на 

качеството и публичния ефект на читалищния продукт, оптимизация на механизмите за 

ефективно взаимодействие с местните общности, както и устойчивото развитие на 

читалищата като съвременен общокултурен и информационен център, трайно свързан 
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със социалните стратегии и иновации за допълващо образование и учене през целия 

живот. 

 Отчетени са 83 655 читателски посещения; 

 Наблюдава се ръст на броя на поддържаните от читалищата художествени 

състави до 108, както и на организираните клубни и образователни форми - до 

100 за периода; 

 Повишен е броят на организираните събития в рамките на читалищния културен 

календар в Русе и малките населени места – от 558 за периода 2015/2016 г. до 

615 за периода 2016/2017 г.; 

 Ръст на получени награди и отличия за периода – 183 национални и 60 

международни, за участия на читалищни художествени състави във фестивали и 

конкурси; 

 Реализирани са собствени приходи от дейност в размер на 56 329 лв., а 

усвоените средства по проекти са 9 996 лв.; 

 Осигурено е дофинансиране на читалищните дейности и са отпуснати средства 

от общинския бюджет за текущи ремонти на читалищните сгради в размер на 

143 922 лв.; 

Постигнат е дял от 46,1% на придобитите приходи от управление на читалищната 

собственост и проекти спрямо размера на общинската субсидия. 

 

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

РУСЕ                                                                                                                                                                 

В ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2016 - СЕПТЕМВРИ 2017 
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Бр.получ

ени 

фестивал

и и 

конкурси 

Ме

жд.  

На

ц. 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 

1 НЧ „Зора 

1866“  

гр. Русе 26 114 83 51 3 2 768 1 5 1 22 5 4 

2 НЧ „А. 

Кънчев 

1901“  

гр. Русе 48 197 82 100 16 15 

102 

10 11 2 69 0 2 

3 НЧ 

„Христо 

гр. Русе 21 700 32 23 7 3 450 2 6 2 35 24 9 
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Ботев 1908“ 

4 НЧ „Захари 

Стоянов 

1937“ 

гр. Русе 32 352 95 51 12 6 730 2 10 1 12 5 24 

5 НЧ „Г. 

Бенковски 

1937“ 

гр. Русе 24 310 65 37 8 6 404 2 4 1 33 0 0 

6 НЧ „В. 

Левски 

1945“ 

гр. Русе 25 347 23 186 6 1 032 1 2 1 47 0 2 

7 НЧ 

„Анжела 

Чакърян 

2008“ 

гр. Русе 5 307 38 292 5 557 2 1 0 31 12 0 

8 НЧ „Гоце 

Делчев 

2010“ 

гр. Русе 1 700 200 20 0 310 1 1 0 2 0 0 

9 НЧ 

„Просвета 

1928“ 

гр. 

Мартен 

10 821 93 0 3 6 569 5 1 0 15 5 7 

10 НЧ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий 

1924“ 

кв. 

Средна 

кула 

17 970 40 239 5 2 266 4 2 0 7 0 5 

11 НЧ 

„Просвета 

1915“ 

кв. 

Долапите 

10 589 58 124 8 2 302 5 5 0 26 0 8 

12 НЧ 

„Пробуда 

1901“ 

с. 

Николово 

19 221 56 45 6 7 375 6 5 1 24 2 8 

13 НЧ 

„Пробуда 

1907“ 

с. 

Тетово 

21 670 108 298 11 5 694 8 2 0 29 0 14 

14 НЧ 

„Надежда 

1908“ 

с. Ново 

село 

15 711 80 65 2 4 786 10 7 1 66 0 14 

15 НЧ „Тома 

Кърджиев 

1873“ 

с. 

Червена 

вода 

11 373 70 22 3 2 027 9 6 0 41 3 10 

16 НЧ 

„Светлина 

1927“ 

с. Бъзън 9 827 55 38 4 1 736 8 5 1 22 0 19 

17 НЧ „В. 

Левски 

1928“ 

с. 

Сандрово 

7 944 68 47 2 2 710 8 4 1 19 0 8 

18 НЧ „Св. Д. 

Басарбовск

и 1902“ 

с. 

Басарбово 

10 860 34 57 4 202 5 7 1 10 0 13 
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Благодарение на проактивната политика на Общината за стимулиране на 

читалищните структури през отчетния период се регистрира сериозен ръст в дейността 

на читалищата в следните направления:  

 Разширяване и оптимизиране на пакета от образователни, информационни и 

социални услуги, насочени към местните общности и интензивно развитие на 

разнообразни форми на обучение, целящи активно общуване с младите хора, 

децата, хората от третата възраст, както и с представители на социални групи 

със специфични потребности; 

 Разширяване на дейностите, свързани с развитието на любителското изкуство и 

създаване на нови художествено-творчески формации;  

 Силен напредък в развитието на местния/селищния културен календар и 

създаване на условия за мобилност и обмен на художествените състави;   

 Разширяване локалната рамка на читалищните дейности чрез устойчиво 

развитие на фестивални инициативи с регионален, национален и международен 

формат;  

 Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез 

активно участие на читалищата в регионални, национални и международни 

фестивали за любителско творчество в страната и чужбина; 

Наблюдава се сериозен ръст в количествено отношение на поддържаните от 

читалищата художествени състави - общо 108. Системен напредък се регистрира и в 

развитието на социалните и образователни дейности: клубни и кръжочни форми, 

творчески школи, алтернативни и съвременни форми на обучение, отворени към 

различни по социален и възрастов състав групи (общо 100), което представлява един 

устойчив през последните години процес, отговарящ на високите очаквания на местните 

общности за широк достъп до знания и добиване на социални и творчески умения.   

19 НЧ 

„Светлина 

1928“ 

с. 

Хотанца 

7 642 20 27 2 4 800 6 6 0 28 2 10 

20 НЧ „М. 

Горки 

1928“  

с. 

Просена 

7 003 44 50 4 1 560 4 3 0 36 0 7 

21 НЧ 

„Просвета 

1927“ 

с. 

Семерд

жиево 

8 224 62 0 3 2 764 2 4 0 18 0 3 

22 НЧ 

„Напредък 

1928“ 

с. Д. 

Абланово 

5 969 23 15 2 898 6 2 0 8 2 4 

23 НЧ „Н. Й. 

Вапцаров 

1951“  

с. 

Ястребо

во 

4 799 9 0 5 1 613 1 1 0 15 0 12 

 

ОБЩО: 

 

354 650 

 

1 438 

 

1 787 

 

121 

 

83 655 

 

108 

 

100 

 

13 

 

615 

 

60 

 

183 
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Със съществен принос за обогатяване на специфичния културен профил на региона 

са и онези читалищни организации, които от няколко години насам поддържат и 

развиват мащабни културни инициативи от регионален, национален и международен 

формат като Международния кинофестивал „Дунав – реката на Европа“ на ВЧ „Зора“, 

националните фолклорни фестивали  „Сцена под липите“ и „Да се хванем на хорото, на 

Текето под небето“ на НЧ „Пробуда“ в с. Николово и Фолклорния фестивал „Сандрово 

пее и танцува“ на НЧ „В. Левски“ в Сандрово, които със своята атрактивност и качество 

привличат любители и почитатели на изкуствата и традиционната култура от региона и 

страната.  

Друг добре експониран приоритет в работата на читалищата, особено в малките 

населени места, е грижата за селищния културен календар, художественото израстване 

на местните любителски формации и повишаване на възможностите им за мобилност и 

активно присъствие в рамките на регионалния и национален културен календар. Видно 

от таблицата по-горе, общият брой на организираните читалищни събития за местната 

общност в рамките на отчетния период са над 600. Силен ръст се наблюдава и при 

данните за спечелени награди от национални и международни фестивали: от общо 137 

през 2015/2016 г. на 243 за 2016/2017 г. 

 

 Общински културен календар 

Като водещ културен и фестивален център от национално значение, град Русе 

регистрира за отчетния период над 350 събития в рамките на над 30 международни, 

национални и регионални културни инициативи.  

Пример за висок художествен стандарт и широк публичен ефект в това отношение 

са множеството продуцирани или подкрепени от общината фестивали и събития, сред 

които най-старият в България международен фестивал за класическа музика „Мартенски 

музикални дни” – носител на знак за европейско качество за 2017 и 2018 г., 

Международният „Грийн Рок Фест“, Регионалният събор на народното творчество 

„Златната гъдулка“, Есенният салон на изкуствата и културата, Международният 

фестивал „Живи статуи“ на ДТ „С. Огнянов“, мащабната Лятна детска академия на 

Фондация „Бистра и Галина“, Международният кинофестивал „Дунав – реката на 

Европа“, Коледно-новогодишният фестивал, Международният конкурс за екслибрис, 

Международният конкурс „Северно сияние“, „София Филм Фест в Русе“, Националният 

ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ и др.  

Силен напредък в развитието си и повишен публичен интерес постигат и по-новите 

художествени формати и инициативи, основани на културните и социални иновации – 

Фестивалът за детско и младежко творчество „Всемир на таланти”, единственият на 

Балканите Международен фестивал на ледените фигури, Международният фестивал на 

пясъчните скулптури, Международният фестивал за съвременно изкуство „Процес – 

Пространство“, Международната лятна академия „Алегра“ и др.  
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 Програма „Култура“   

 

Освен че е сред първите в страната, въвели конкурсния принцип за финансиране на 

културни проекти, Община Русе се стреми да отговаря адекватно и на динамичните 

процеси в съвременната културна среда като обновява и адаптира периодично своите 

финансови и структурни инструменти към текущите нужди на културните оператори и 

сектора. 

 

ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ – 2017 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „МАЛКИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ“ 

 

№ Организация Проектни предложения 
Одобрена 

сума 

1. Сдр. „Европейски 

младежки път“ 

3D - светове в градския щрих на Русе 
2 400 

2. УН към ПМГ „Баба 

Тонка 

Младежки фестивал „Музика и 

цветове“ 
2 400 

3. Сдружение 

„Приятели на музея“    

XIV Нощ в музея. Соаре в Калиопа 
2 344 

4. Дружество на 

художниците – Русе  

Посмъртна изложба на Пламен Монев 

по случай 60 г. от рождението му 
2 400 

5. НУИ „Проф. 

Веселин Стоянов“ 

5. МФ за китарни оркестри и ансамбли 

„Културните центрове на Европа“  
2 400 

6. ОбКИ Художествена 

галерия  

„Неоспорвани истории в живопис, 

музика, хартия“ 
1 964 

7. ОМД – Русе  Младежки творчески похвати 2 400 

8. Сдружение „Фор А 

фрийдъм“ 

„Майсторски клас“ 
2 400 

9. Сдружение 

„Импулс“ 

Участие в 16. Международен младежки 

фестивал „Le spiagge d'Italia“ 
2 400 

10. НЧ „Ангел Кънчев 

1901“ – Русе  

„Книгата – на един клик с мишката“ 
2 112 

11. РУ „Ангел Кънчев“ – 

СТ „Пирон“ 

30 години Студентски театър „Пирон“ 

(„Бог на Уди Алън) 
1 584 

12. Сдр. УН при НУИ 

„Проф. В. Стоянов“  

XI Международен конкурс „Франц 

Шуберт“ – Русе, 2017 
2 400 

13. Сдружение „Сирио“ SMART - кинематография среща 

шедьоврите на българското кино 
2 392 

14. НЧ „В. Левски 1928“ Фестивал „Сандрово пее и танцува“ 2 030 
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За тази цел през 2017 г. регламентът на Програма „Култура“ претърпя нова, 

разширена редакция с цел оптимизиране и повишаване на възможностите за подкрепа на 

по-мащабни по своя формат и въздействие художествени инициативи. За първи път 

програмата дефинира две основни направления за финансиране: „Малки творчески 

проекти“ (максимално финансиране до 3 000 лв.) и „Международни фестивали“ 

(максимално финансиране до 12 000 лв.)  

Тази промяна оптимизира съществено системата за финансова подкрепа и 

стимулира видимо сектора на творческите индустрии за иницииране на алтернативни и 

иновационни проекти и промотиране на съвременни културни практики. В пилотното 

издание на обновената Програма „Култура“ през 2017 г., Община Русе подкрепи общо 26 

проекта със сума на обща стойност от 82 000 лв., което надвишава финансовата рамка на 

програмата от предходния отчетен период с 30 000 лв. 

 

 Финансиране 

Размерът на инвестираните в сектора на културата средства (местни и държавни 

дейности) чрез общинския бюджет и от други източници, за периода м. ноември 2016 – 

м. септември 2017 г., възлиза на 3 803 691 лв., от които средства от бюджета в размер на 

3 199 322 лв. и размер на приходите от други източници - 604 369 лв. Резултатът 

надхвърля общата рамка на общинския бюджет за култура за отчетния период 2015/2016 

с 608 619 лв. и бележи ръст от 16%. Ръст от 3,6% бележат и средствата, осигурени от 

– с. Сандрово 2017 

15. Сдружение 

„Вдъхновение“ 

II. Международен младежки фолклорен 

фестивал „Северина“ 
2 182 

16. Група за театър 

„Камила“ 

Театрална ваканция в музея 2017 
2 400 

17. Фондация „Бистра и 

Галина“ 

Лятна детска академия 2017 
2 362 

18. ОбДЦКИ – Русе  Участие на ДЮФА „Зорница“ в XXIV 

МФФ „O Folclore do mar“ – Моаня, 

Испания 

2 400 

19. Сдружение „Артеа“ „Театър на голямата река. ДТ „С. 

Огнянов“: история, съвременност, 

личности“ 

2 400 

20. РБ „Л. Каравелов“ – 

Русе  

XIII Международен конкурс за 

екслибрис „Ex Libris – Ex  Libertas“ 

2017 

2 400 

21. НЧ „Пробуда 1901“ 

– с. Николово 

Фолклорен фестивал „Сцена под 

липите“ 
1 887 

22. НЧ „Светлина 1927“ 

– с . Бъзън 

90 години НЧ „Светлина 1927“ 
767 

 

Общо: 

 

48 424 
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алтернативни на общинската субсидия приходи (в т.ч. от стопанска дейност, проекти, 

дарения и спонсори), което говори за добра работа на мениджърските екипи на 

културните институти и дейности.  

За втора поредна година, следвайки един от приоритетите си, свързани с 

ускореното развитие на малките населени места, през 2017 г. Общината отпусна 123 669 

лв. за текущи ремонти на читалищни сгради и закупуване на климатични системи за 

нуждите на народните читалища в малките населени места.  

Резултатите говорят както за значително нарастване на средства за култура в 

бюджета на Общината през отчетния период, така и за повишаване капацитета на 

общината и културните оператори да осигуряват допълнителни средства за култура от 

собствена дейност и други източници. 

 

 

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА“ М. ОКТОМВРИ 2016 – М. СЕПТЕМВРИ 2017 

 

 

 

Дейност/Организация 

м. октомври 2016 – м. септември 2017 

общински 

бюджет за 

държавни и 

местни 

дейности 

други 

приходи 

(стопански 

дейности, 

проекти, 

дарения, 

спонсори) 

Общо 

Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“ 

766 126 45 024 811 150 

Регионален исторически музей  611 849 287 400 899 249 

Художествена галерия 220 604 18 017 238 621 

Читалища, в т.ч. 123 669 лв. от 

общинския бюджет за ремонти  

649 989 66 324 716 313 

ФТТ „Найден Киров“  92 250 0 92 250 

Културен календар, в т.ч. Програма 

„Култура“, субсидия за Фондация 

„Русе – град на свободния дух“ и 

други приходи МФ „ММД“ 

626 504 187 604 814 108 

Общо: 2 967 322 604 369 3 571 

691 

Трансфер държавни културни 

институти   

232 000 0 232 000 

 

ОБЩО ЗА КУЛТУРА: 

 

3 199 322 

 

604 369 

 

3 803 691 

 

Сериозен дял на приходите и повишен капацитет в управлението на читалищната 

собственост регистрират и народните читалища. Делът на техните приходи от стопанска 
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дейност и проекти достига 46,1% от размера на предоставените от Общината финансови 

средства за периода. 

 

 

ПРИХОДИ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА                                                                                                                                                                           

ЗА ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2016 – М. СЕПТЕМВРИ 2017 

№    

 

 

 

 

Народно 

читалище 

 

 

 

 

 

Населено 

място 

ПРИХОДИ 

О
б

щ
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щ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВЧ „Зора 1866“  гр. Русе 705 0 43 096 2 860 0 46 661 

2 НЧ „А. Кънчев 

1901“  

гр. Русе 905 0 50 283 8 610 2 112 61 910 

3 НЧ „Христо 

Ботев 1908“ 

гр. Русе 976 0 38 672 2 940 0 42 588 

4 НЧ „Захари 

Стоянов 1937“ 

гр. Русе 1 017 0 37 710 6 692 3 200 48 619 

5 НЧ „Г. 

Бенковски 

1937“ 

гр. Русе 741 0 32 322 1 278 0 34 341 

6 НЧ „В. Левски 

1945“ 

гр. Русе 473 0 32 322 180 0 32 975 

7 НЧ „Анжела 

Чакърян 2008“ 

гр. Русе 572 0 8 984 132 0 9 688 

8 НЧ „Гоце 

Делчев 2010“ 

гр. Русе 313 0 6 744 0 0 7 057 

9 НЧ „Просвета 

1928“ 

гр. Мартен 687 16 637 21 547 320 0 39 191 

10 НЧ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий 1924“ 

кв. „Ср. 

Кула“ 

450 9 998 28 731 600 0 39 779 

11 НЧ „Просвета 

1915“ 

кв. 

„Долапите“ 

1 035 0 7 185 554 0 8 774 

12 НЧ „Пробуда 

1901“ 

с. 

Николово 

1 321 0 39 506 1 660 1 887 44 374 

13 НЧ „Пробуда 

1907“ 

с. Тетово 1 075 0 37 983 5 335 0 44 393 

14 НЧ „Надежда 

1908“ 

с. Ново 

село 

1 386 6 147 17 960 3 900 0 29 393 
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15 НЧ „Тома 

Кърджиев 

1873“ 

с. Червена 

вода 

1 272 12 000 14 366 455 0 28 093 

16 НЧ „Просвета 

1927“ 

с. 

Семерджие

во 

793 2 694 9 890 104 0 13 481 

17 НЧ „Св. Д. 

Басарбовски 

1902“ 

с. 

Басарбово 

1 084 36 577 7 185 504 0 45 350 

18 НЧ „Светлина 

1928“ 

с. Хотанца 869 0 7 185 1 100 0 9 154 

19 НЧ „Напредък 

1928“ 

с. Долно 

Абланово 

1 012 4 694 7 185 114 0 13 005 

20 НЧ „В. Левски 

1928“ 

с. 

Сандрово 

973 7 800 8 536 9 805 2 

030 

29 144 

21 НЧ „М. Горки 

1928“  

с. Просена 652 9 709 7 185 4 090 0 21 636 

22 НЧ „Н. Й. 

Вапцаров 

1951“  

с. 

Ястребово 

552 5 130 7 185 50 0 12 917 

23 НЧ „Светлина 

1927“ 

с. Бъзън 1 137 12 536 12 570 5 045 767 32 055 

24 РЕКИЦ 

„Читалища“ 

Русе 0 0 21 735 0 0 21 735 

 

ОБЩО: 

 

20 000 

 

123 922 

 

506 067 

 

56 329 

 

9 996 

 

716313 

 

 

 Обобщени постигнати резултати за Програма „Култура”: 

 Развитие на платформа за широк достъп до културен продукт; ефективен 

маркетинг на целия спектър от събития и инициативи, достигащи успешно до 

различни по възраст и социален състав целеви групи;  

 Облагородена среда и подобрени условия, стимулиращи развитието на 

културния пазар и затвърждаване на позициите му на национално и 

международно равнище; 

 Обогатен културен афиш; 

 Осъществени над 350 събития в рамките на над 30 международни, национални, 

регионални и местни фестивали, конкурси, проекти и чествания от културния 

календар на общината, продуцирани и/или подкрепени финансово и 

логистично от Община Русе; 

 Установен висок стандарт за качество на културния продукт; 

 Ефективно разпространение на културния продукт, широк достъп и успешно 

целево таргетиране на нови публики чрез иновативни методи и атрактивни 

похвати; 
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 Привлечена широка детска аудитория към културния продукт чрез 

образователни, развлекателни и интердисциплинарни форми на съвременното 

изкуство и култура; 

 МФ „Мартенски музикални дни“ е отличен с престижната европейска награда 

„Европейски фестивал за 2017 и 2018“ по пилотния проект на Европейската 

комисия и Европейската фестивална асоциация; 

 Осигурено съфинансиране на творческия продукт на държавните културни 

институти в размер от 232 000 лв.; 

 Оптимизиран и осъвременен механизъм за финансиране на културен продукт 

по Програма „Култура“ на Община Русе в две направления – малки творчески 

проекти и международни фестивали; 

 Финансирани 26 проекта на организации от публичния и неправителствения 

сектор, както и от сектора на културните и творчески индустрии по Програма 

„Култура“ на Община Русе на стойност 82 000 лв.; 

 Постигнат ръст на бюджета за култура от 16% спрямо резултатите от периода 

2015/2016 г.; 

 Повишен капацитет на общината и културните оператори в привличането на 

допълнителни средства за култура от алтернативни на бюджета източници и 

осигурено външно финансиране за дейност в размер на 604 369 лв., 

съставляващо 16% от общата рамка на бюджета за култура; 

 Постигнат ръст на външното финансиране с 3,3%; 

 Осигурени средства в размер на 123 922 лв. за ремонт на читалищните сгради в 

малките населени места. 

 

5.1.3. Реализирани значими събития в рамките на Общинския културен 

календар, организирани и/или подкрепени от Общината: 

• 57. Международен фестивал „Мартенски музикални дни“; 

• 3. Международен фестивал на ледените фигури „Ruse Ice Fest“; 

• 2. Международен фестивал на пясъчните скулптури „Ruse Sand Fest“; 

• Международен конкурс за екслибрис; 

• Грийн Рок Фест; 

• 6. Международен София Филм Фест в Русе; 

• Международен фестивал „Живите статуи“; 

• 9. Международен литературен фестивал; 

• Международен конкурс „Северно сияние“; 

• Младежки фестивал „Музика и цветове“; 

• Международен фестивал за съвременно изкуство „Процес – Пространство“; 

• Фестивал за детско и младежко творчество „Русе – Всемир на таланти“; 

• Международен фестивал „3D светове в градския щрих на Русе“; 

• Международен кинофестивал „Дунав – реката на Европа“; 

• 4. Международна академия „Алегра“; 

• Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли „Културните 

центрове на Европа“; 

• Кинофестивал „Италия днес“; 
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• Фолклорен събор „Златната гъдулка“; 

• Фолклорен фестивал „Сцена под липите“; 

• Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“; 

• Лятна детска академия „Бистра и Галина“ 2017; 

• Национална джаз среща; 

• Национален ученически театрален фестивал „Кл. Михайлов“; 

• Национален ученически конкурс за литература и журналистика „Ст. 

Михайловски“; 

• Национален мотосъбор; 

• Великденско хоро; 

• Коледно-новогодишен фестивал;  

• Празник на Русе; 

• Други събития: церемонии, концерти (общо 20). 

 

5.2. Дирекция „Здравни и социални дейности“ 

Дирекция „Здравни и социални дейности“ формира и реализира общинската 

политика в областта на общественото здраве, общинското здравеопазване и социалните 

дейности. Нейни основни функции са да разработва и изпълнява краткосрочни 

програми и дългосрочни стратегии за развитие на здравеопазването и социалните 

дейности на общинско ниво, да разработва концепции, единни цели и да формира ясни 

приоритети за развитие на програми за промотиране на общественото здраве и 

социалните услуги, да формира политики за оптимизиране на мрежата на общинското 

здравеопазване за по-добро качеството на здравните и социални услуги и достъпът им 

до тях и др. Към дирекцията работят отдел „Обществено здраве“ и отдел „Социални 

дейности“. 
 

5.2.1. Отдел „Социални дейности“ 

През отчетния период съгласно измененията в Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане /ППЗСП/ от 11.11.2016 г., през м. март 2017 г. е 

актуализирана Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 

2016-2020 г. С актуализирането на Стратегията са променени наименованията на 

социални услуги на територията на община Русе, съгласно ППЗСП. На две от 

социалните услуги са променени видът и капацитетът им: Приютът за безнадзорни деца 

е трансформиран в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, а 

Наблюдаваното жилище за лица с психични разстройства е трансформирано в Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. 

 Нови социални услуги: 

 

 След приключване на Проект „Кризисен център на територията на Община 

Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и 

предоставяне на услуги в него“ по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 

BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“, с цел 
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осигуряване на устойчивост, е разкрита социалната услуга „Кризисен център“, 

която се предоставя  като местна дейност. 

 

 Реализирани проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.: 

 

 От края на 2016 г. след подписване на Анекс, Община Русе като областен 

център в предоставянето на услугата „Приемна грижа“, обхватът на дейността 

се разширява в Община Русе, Община Бяла и Община Ценово. Услугата се 

предоставя по проект „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г., като за 

изминалия период от услугата се възползват 89 деца от 57 одобрени приемни 

семейства; 

 Продължава дейността на проект „Независим живот в Звено за услуги в 

домашна среда – Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M90PO001-2.002. „Независим живот“. По проекта са 

наети като лични асистенти 117 лица, които оказват ежедневна помощ и 

подкрепа на 191 потребители, както и 20 лица наети като „Домашен 

помощник”, които полагат грижи за 60 лица. Предоставят се и медицински, 

рехабилитационни и психологични услуги за помощ и подкрепа на 70 

нуждаещи се лица; 

 Продължава реализацията на дейностите по Проект „Социално включване чрез 

услуги за ранно детско развитие в Община Русе”, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.004. „Услуги за ранно 

детско развитие“. По него се предоставят интегрирани услуги с образователен, 

социален и здравен характер, за деца от 0 до 7 години и техните родители;  

 Продължава реализацията на дейностите до 31.12.2019 г. по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ – 2016-2019 г. съгласно сключен 

договор и анекс към него по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-03.02. По проекта се 

предоставя топъл обяд на 110 лица от посочени в програмата целеви групи.  

 

 Стартирали през 2017 г. проекти за предоставяне на социални услуги в 

общността: 

 На 12.04.2017 г. стартираха дейностите по Проект „Разкриване на общностен 

център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в 

Община Русе“, съгласно сключен административен Договор BG05M9OP001-

2.005-0144-C01 по схема BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г., като 

стартира предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ „Социален 
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асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Основните 

цели на проекта са разширяването на възможностите за подобряване 

качеството на живот на децата или възрастните с увреждания и техните 

семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен 

начин на живот чрез насърчаване на равните възможности за заетост и 

интеграция на пазара на труда; реализация на комплексни действия в посока 

улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез 

предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; предоставяне на 

възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи 

за близките си с увреждания. Реализацията на проекта е със срок до 31.12.2018 

г.; 

 През периода продължава подпомагането на клубовете на хората с увреждания 

и на сдруженията на пенсионерите. Ежемесечно се предоставят финансови 

средства за издръжката на дейностите и на клубните им помещения; 

 По Наредба №21 на Общински съвет – Русе са подпомогнати 16 лица в 

затруднения с еднократна финансова помощ, като общата сума възлиза на 

13 724,35 лв. Подпомогнати са и приемните родители с финансови средства за 

покриване на разходите за почивка на деца, настанени при тях. За периода са 

отпуснати  3 942 лв. на 11 приемни семейства.  

 

5.2.2. Отдел „Обществено здраве“ 

Една от основните цели, заложени в Общинския план за развитие на Община Русе 

2014-2020 г. е Стратегическа цел 2, насочена към развитие на човешките ресурси чрез 

прилагане на модерни и устойчиви политики в сферата на културата, образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта. Изпълнението 

на основната цел ще доведе до преодоляване на различията в социалната сфера, 

ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и 

реализация на човешкия капитал. Това предполага и значително подобряване на 

здравния, образователния и социалния статус на хората за постигане на по-високи 

показатели по отношение на икономическата активност и развитие като цяло. 

 

 Здравни дейности и услуги: 

 Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с 

Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на 

повече двойки с репродуктивни проблеми в община Русе в две направления – 

финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана 

репродукция извън тези, които се заплащат от Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана 

репродукция. През 2017 г. одобрените средства от общинския бюджет за 

Програма „Асистирана репродукция“ са в размер на 50 000 лв.  В периода от 01 

до 30.04.2017 г. документи подадоха 30 кандидат-двойки за подпомагане по 

програмата, като одобрените за подпомагане от Комисията са 28 с общ размер 

на средствата 32 518 лв. С оглед на определения бюджет за 2017 г., за 
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Програма „Асистирана репродукция“ в размер на 50 000 лева, Председателят 

на Комисията предложи за останалите средства от бюджетния кредит в размер 

на 17 482 лв., да се организира втора сесия за прием на документи. Със свое 

решение, Общински съвет – Русе определи период за втори прием на 

документи от 01.07 до 30.09.2016 г., които са разгледани през м. октомври 2017 

г. на подалите кандидат-двойки по Програмата; 

 Осигуряват се безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и 

ученици до 18 г., както и медицински грижи в разкритите здравни кабинети в 

спортните комплекси „Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“. За отчетния период 

средствата, определени за финансиране на дейностите по провеждане на 

профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици, са в размер на 60 997, 

40 лв. За периода са проведени 40 бр. начални медицински прегледи, 2 805 бр. 

периодични медицински прегледи и 10 058 бр. предсъстезателни медицински 

прегледи. Изразходените средства са в размер на 60 057 лв. Прегледите за 

превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас са 

проведени, като от одобрените 5000 лв. са изразходвани 1 786 лв. Към 

30.09.2017 г. изпълнителят е представил в общинска администрация 

ежемесечни финансови справки за проведен един скрининг в 24 училища на 

територията на община Русе, като са обхванати 4 897 деца. По данни на 

изпълнителя, броят на децата с отклонения от правилната стойка са 4595, което 

е 12,57 % от прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас. Наблюдава се 

тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални 

гръбначни изкривявания, в следствие на мускулен дисбаланс в ранната 

предучилищна и училищна възраст. През м. септември 2017 г. в двумесечен 

лечебен курс са включени 40 деца. По договорни отношения до края на 2017 г. 

е проведен втори скрининг през м. септември 2017 г. и 40 деца ще бъдат 

обхванати в двумесечен курс по лечебна гимнастика;  

 В изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето и установената 

необходимост от здравно обслужване, са осигурени средства за 

функционирането на два здравни кабинета в кв. „ДЗС“ и кв. „Образцов 

чифлик“ за първична медицинска помощ за обслужване на населението. За 

периода на договора /една календарна година/ от общинския бюджет са 

осигурени  средства в размер на 6 000 лв., чрез които се гарантира 

своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в двата отдалечени 

квартала. Медицинските услуги на разкритата Амбулатория са ползвали 1 400 

лица, като голяма част от тях са били с хипертонична болест, кардиологични 

заболявания, атеросклероза, диабет, респираторни заболявания и др.; 

 Осигурява се медицинско обслужване във всички образователни институции и 

е гарантиран достъп до здравни грижи на всяко дете от детска градина или 

учебно заведение. Разкрити са 80 здравни кабинети към училища, детски 

градини и техните филиали, които са оборудвани съгласно нормативните 

изисквания. Назначените медицински специалисти в здравните кабинети са 85, 

а осъществяваните от тях дейности включват профилактика и промоция на 

здравето на децата и учениците и медицинско обслужване на спешни 
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състояния, до пристигане на екипите за спешна медицинска помощ. За 

повишаване на професионалната квалификация на работещите медицински 

специалисти в здравни кабинети на детски и учебни заведения, през отчетния 

период са проведени обучения – през м. април и м. септември 2017 г.; 

 Осигурява се подкрепа на родителите при отглеждане на децата им е основна 

задача на Община Русе като действащите 10 броя детски ясли на територията 

на общината не са достатъчни за обхващане на всички деца на възраст 10 

месеца до 3 години и в тази връзка, с цел гарантиране правото на децата да се 

обучават в детски ясли, като общински услуги, Община Русе е партньор  по 

проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други 

уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, чрез който през м. 

октомври 2016 г. се разкриха две нови яслени групи към Детска ясла №6, в 

бившата сграда на Дома за медико-социални грижи – Русе. Разкриването на 

новите яслени групи дава възможност да се обхванат повече деца от кв. 

„Дружба” и кв. „Чародейка”; 

 С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите детски ясли и 

гарантиране здравето и безопасността на децата, през отчетния период, са 

предприети действия и са извършени следните ремонтни дейности: на сградите 

на Детска ясла № 4 – преасфалтиране на част от дворното пространство и 

укрепване на сградата и подмяна на тротоарни плочки; Детска ясла  № 6 – 

подмяна на подова настилка в помещенията на детското заведение; Детска ясла 

№ 5 – Подмяна на част  от дограмата в 4 група, ВиК инсталация, обновено 

санитарното помещение и подменени електрическите табла и Детска ясла № 9 -  

подмяна на дограма на втори етаж на сградата и подмяна на ел. табла на 

четирите яслени групи; 

  Обзавеждане и оборудване на детските ясли: закупени  са фризер, щори, 

прахосмукачка и кантари за детските ясли, както и климатици за десетте детски 

ясли и 8 броя за Детска млечна кухня. Изградени са още 3 бр. 

пожароизвестителни инсталации в Детска ясла №4, Детска ясла №12 и Детска 

ясла №15, на обща стойност 15 000 лв.;  

 За осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години, на 

територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна кухня, 

която осигурява храненето на децата от детските ясли и по домовете, при 

изявено желание от родител. В тази връзка, за гарантиране качеството на 

услугите на ДМК, през отчетния период, Община Русе закупи климатици, 

хладилен шкаф, бойлер, везна и др. на стойност 32 351 лв.;  

 Продължава работата на общината по проект „Интегриран подход на Община 

Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини 

от Област Русе“, чрез който се предлагат интегрирани услуги, съчетаващи 

облекчен достъп на уязвими групи до образование и здравно-профилактични 

мерки. През отчетния период, са разкрити два здравни кабинета в кв. 

„Тракция”, ДГ „Ралица”, в които специалисти провеждат гинекологични 

прегледи на жените и лекарски прегледи и консултации на децата от рискови 

групи в кв. „Тракция”, кв. „Чародейка” и други сходни населени места. 
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Проектът обхваща предимно млади жени от рискови групи, както и техните 

деца, с цел ранна интервенция и профилактика; 

 Други дейности, които се извършват от отдела с цел подобряване на здравно-

социалния статус на населението е Проект „Услуги в домашна среда – домашен 

помощник и личен асистент“, насочен към грижа в домашни условия на деца и 

лица с увреждания - по график 60 от потребителите получават грижа от 2 

медицински специалисти и 2 рехабилитатора, с цел подобряване на здравето 

им и успешна социална адаптация; 

 Чрез проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, 

функционира услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция 

на заболяванията“, чрез която е подобрен  достъпа до здравеопазване на 

бременни жени и новородени бебета. Дейността е насочена към всички 

родители и деца от района в т. ч. уязвимите общности, поради недостиг на 

лекарски практики на лични лекари и поликлиники с детски кабинети в 

крайните квартали на града. За периода са извършени 30 мобилни посещения с 

цел наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие в 

кварталите „Чародейка”, „Тракцията”, „Родина” и др. Проведени са 

индивидуални консултации в Здравно-консултативния кабинет и са прегледани 

127 деца и родители с цел превенция и профилактика на болестите. 

Организирани са информационни беседи с родители от социалните работници 

и медиаторите на теми  „Необходимост от ваксинация“; „Първа помощ от 

родителите при болни деца; „Ролята на естественото хранене върху детето и 

майката“; 

 Реализирани са дейности по Националната Програма „Подобряване на 

устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, от страна на 

Сдружение „Център Динамика“, като Община Русе оказа съдействие за 

изпълнението на конкретни мерки, чрез двамата здравни медиатори. За 2016 г. 

са проведени 246 индивидуални консултации, проба манту на 397 лица, 

предоставени са 500 бр. здравно - образователни материали; 

 През м. септември 2017 г., Община Русе, като областен център, по 

националната Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната 

програма по туберкулоза”, оказа съдействие и координира действията за 

провеждане на безплатни, профилактични скрининг изследвания с флуорограф 

от мобилен екип специалисти сред население с рискови индикации на 

територията на общината по Националната програма за борба с туберкулозата. 

Обхванати са 220 лица, които след изследване и диагностика ще бъдат 

безплатно лекувани в специализиран болница за белодробни болест - Русе;  

 В Община Русе продължават да работят двама здравни медиатори, които 

осъществяват пряка работа на терен с лица и семейства от рискови групи – 

насочване към личен лекар, провеждане на имунизации на деца,  

възстановяване на здравни осигуровки на др. През периода има 136 нови 

случая по които е работено; на 50  деца е оказано съдействие да осъществят 

планови имунизации; за осъществяване на профилактични прегледи е оказано 

съдействие на 18 деца и 9 лица при личен лекар. За консултации, подготовка на 
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документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ЛКК 

придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения са 

подкрепени 106 лица. Община Русе активно участва в провеждането на 

профилактични и превантивни дейности, с цел ранна диагностика и лечение на 

социално значими болести, особено сред рискови групи. 

 За периода м. септември 2016 г. – м. септември 2017 г. са проведени общо 11 

обучения на служителите от здравните кабинети и детските ясли. Обученията 

са проведени съвместно с „Национална Асоциация на Деца и Младите хора с 

Диабет“, Регионална здравна инспекция; Българска асоциация на 

професионалистите по здравни грижи; фирма „Тренинг фактори“, БЧК и др.  

 С цел превенция и промоция на здравето са организирани 6 вида 

профилактични прегледи на служители от Общината, съвместно с „Национална 

Асоциация на Деца и Младите хора с Диабет“; Асоциацията на българските 

акушер-гинеколози; Асоциация „Жени без остеопороза“ и др. 

 

5.3. Общинско предприятие „Русе Арт“ 

Общинското предприятие „Русе Арт” е сформирано през 2012 г. с Решение на 

Общински съвет – Русе от шест отделни общински предприятия и звена – „Радио Русе”, 

ОП „АРТ” - звено „Реклама” и звено „Туризъм”, ОП „Доходно здание“, „Клуб на 

дейците на културата” и „Общински духов оркестър - Биг бенд Русе”.  

Предметът на дейност на Общинско предприятие „Русе Арт” по направления е 

както следва:  

 Популяризиране на региона като привлекателна дестинация за фестивален, 

конферентен и културен туризъм в съответствие с Програмата за управление на 

Община Русе;  

 Изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Русе;  

 Клуб на дейците на културата организира и реализира събития в сферата на 

културата;  

 Общински духов оркестър „Биг Бенд Русе” реализира инициативи, концерти, 

турнета и фестивали, с цел популяризиране на оркестъра и града на различни 

музикални форуми;  

 Техническо осигуряване на събития – за фестивали, празници, концерти в 

Доходно здание;  

 Изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на открито и 

закрито, свързани с Културния календар на Общината;  

 Доходно здание – стопанисване и отдаване под наем на помещения за 

театрални представления и други сценични, културни, развлекателни и 

конгресни събития; 

 Рекламно-информационна дейност чрез Радио Русе и Външната реклама - 

набиране на рекламодатели, изготвяне на договори за разполагане на рекламно-
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информационни елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени 

и монтаж/демонтаж на рекламни съоръжения. 

 

Основният акцент в работата на предприятието през отчетния период е 

организиране и реализиране на събития в сферата на културата и туризма съвместно с 

изявени русенски творци и туристическия бранш, с цел популяризиране на град Русе 

като водещ център за култура, изкуство и туризъм. Като най-значими и трайно 

наложили се в културния календар на града събития, организирани от екипа на 

предприятието са: Арт салон „Любов и вино“, Дни на култура, изкуство и образование 

„Елиас Канети“, Туристическо изложение „Уикенд туризъм и Фестивал на 

туристическите атракции“, Русенски карнавал, Кулинарно състезание „На върха на 

ножа“, Годишни награди на Община Русе – „Дунавски Лимес“, Фотоконкурс „Запази 

духа на Русе“ и Национална джаз среща. 

От началото на 2017 г., екипът на ОП „Русе Арт“ администрира новосъздадената 

платформа „Културен афиш“ за онлайн информация за събития от Културния календар 

на сайта на Община Русе, на адрес http://ruse-bg.eu/afish. Културният календар съдържа 

подробна информация за всички културни събития през годината, които се провеждат 

на територията на община Русе, като информацията включва месец, дата, час и място 

на провеждането им и въведената информация се актуализира ежедневно. 

Приходите за отчетния период са в размер на 283 000 лв., като само от външна 

реклама и радиореклама те са в размер на 233 000 лв. 

През отчетния период, в ОП „Русе Арт” са реализирани дейности по звена и 

направления както следва:  

 

 Звено „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“: 

 Броят на действащите договори за предоставяне право на поставяне на РИЕ 

под 3 кв. м са 232, а приходите от дейности по външна реклама са в размер на 

233 000 лв., което е с 10% увеличение от приходите от предходни години; 

 Към края на отчетния период, общият брой на рекламно-информационни 

елементи е както следва: указателни табели - 534 бр., подвижни 

информационни табели - 62, туристически табла - 13, РИЕ на собствена 

конструкция - 150 и транспаранти - 30; 

 Извършени са монтаж/демонтаж и системна поддръжка на националните и 

общински знамена, разположени по три направления по входно-изходните 

магистрали за София, Варна и Силистра. Поставени са 488 държачи и 288 

знамена /128 малки и 160 големи/; 

 През 2016 г. за Коледните празници са ремонтирани 54 елемента и са закупени 

54 бр. нови; монтирани са 330 елемента, 3 елхи и 3 украсени дървета. Към 

Коледния кът със светещи фигури пред Общината е добавена нова фигура – 

снежен човек. С 20 бр. звезди, две светещи дървета и декорирана беседка е 

украсен вътрешния интериор на площад „Батенберг“; за първи път е украсено 

новоизграденото кръгово кръстовище с бул. „Липник“ и пробива „Кауфланд“, а 
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по ул. „Александровска“  бяха поставени 3 бр. нови презулични коледни ЛЕД 

елемента; 

 Подготвен е идеен проект за Великденска украса, който ще се реализира през 

2018 г.; 

 Извършен е монтаж/демонтаж на информационни карти и указатели по 

спирките за масовия градски транспорт по указани локации;  

 Изработени са проекти за винили, плакати, транспаранти, банери и други за 

събития от Културния календар на общината, на предприятието и на 

съвместните им мероприятия;   

 Извършван е монтаж и демонтаж на сцени - 60 бр., сценично осветление, 

екрани, столове, винили, знамена, коледни елементи, коледни елхи, къщи за 

Коледен и Мартенски базар, както и РИЕ под 3 кв. м. /указателни табели, 

транспаранти, хоругви и други/, разполагане на рекламни материали, 

реновиране и монтаж на афишни табла; 

 Направено е техническо обезпечаване на всички събития от Културния 

календар на Община Русе, на ОП „Русе арт“, на кметства в община Русе и на 

всички събития и инициативи, организирани с подкрепата на Общината. 

 

 Общински духов оркестър „Биг Бенд – Русе”  

Основаният през 1963 г. Русенски духов оркестър е продължител на дълголетна 

традиция, водеща началото си от 60-те години на 19-ти век. Днес, наследниците на тази 

традиция утвърждават свой стил и оформят един съвременен и динамичен образ на 

оркестъра, който се превърна в една от емблемите на културния и обществен живот в 

града. 

През отчетния период продължава тенденцията за развитие на концертната 

дейност и увеличаване на броя на участията.  

Общински духов оркестър „Биг Бенд – Русе”, с диригент Димчо Рубчев, бе 

удостоен с престижната награда „Русе“ за 2017 г. за „творчески екип“ в раздел 

„Изкуство и култура“.  

Музикантите взимат участие във всички тържествени церемонии и събития на 

Община Русе, реализират концерти на открито за жителите и гостите на града, вземат 

участие и в Габровски карнавал; в посрещането на туристически пасажерни кораби на 

Пристанище Русе; в обществени, правителствени и неправителствени организации, 

като Русенски университет, Руско консулство и други. Гост-солисти на бенда са били 

едни от най-добрите български джаз музиканти, сред които Теодосий Спасов, Ангел 

Заберски, Михаил Йосифов, Хилда Казасян и др. 

През творческия сезон, Биг бенд – Русе реализира много запомнящи се и значими 

концерти, като концерт с Теодосий Спасов, Коледен концерт с гост-солисти – 

Венцислав Благоев и Марина Господинова, концерт в Арт салон „Любов и вино“ с гост 

солист „Линд хоумс Русе“ – школа за суинг танци, Участие в Мартенски музикални 

дни с Русенска филхармония – „Джазът среща Класиката“, концерт с участието на 
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Весела Бонева и Тони Златанов, участие в „Национална джаз среща“ - Русе, първо 

участие в престижния Джаз фестивал в гр. Стара Загора, участие в биг бенд Парад – гр. 

Плевен, участие в 3 концерта в Пясъчен фестивал Русе 2017, участие със самостоятелен 

концерт в отриването на Традиционния фестивал „Огненият Дунав“ – гр. Тутракан и 

други. 

 

 Клуб на дейците на културата (КДК)  

Клубът на дейците на културата е основан през 1924 г. като първоначално е носел 

името Дом на печата. Основната цел от създаването му до сега остава почти 

непроменена – да представя местни и национални творци, да подпомага културни 

дейци от Русе, както и да организира творчески вечери, концерти и спектакли в залите 

си и извън тях. Повече от 30 години, клубът е организатор на Националната джаз среща 

през м. ноември. Към дейността му се прибавиха и прожекции на филми в цикъл 

„Шедьоври на европейското кино”, организиране на изложби, и от три години - 

фотоконкурс на тема „Запази духа на Русе”. Клубът се помещава в къщата на Георги 

Мартинов, построена през 1900 г., която е Паметник на културата. 

Сред състоялите се събития в КДК са „Национална джаз среща“, двата арт салона: 

„Любов и вино“ и „Дни на Канети“, фотоконкурсът „Запази духа на Русе“ и др. През 

изминалата година в Клуба са представени 5 книги, 10 филма, 5 музикални програми, 2 

авторски рецитала, 3 изложби, 2 юбилейни чествания, 3 концерта и 4 спектакъла. През 

периода са заснети две фотосесии на фотограф-художници в помещенията на клуба, а 

от тази година започна провеждането на театрална работилница. Към утвърдените 

форми в дейността на КДК се прибавя участието в „Празниците на река Дунав“ и 

ежегодния Русенски карнавал. 

Съвместната дейност с творчески съюзи и групи, фондации, неправителствени 

организации, фирми и физически лица, работещи в областта на изкуството и културата 

се увеличава, като работата по откриване на незаети ниши в културното пространство 

на Русе продължава.  

 

 Доходно здание  

В последните няколко години, Доходно здание се утвърди като притегателен 

социален и културен център за провеждането на мащабни и международни събития, 

организирани от Община Русе, както и от организации от правителствения и 

неправителствения сектор.  

Сградата на Доходно здание е ценен архитектурен паметник и предоставя 

красивата си експозиционна площ, като домакин на Арт салон „Любов и вино”, 

включващ концерти, изложби, филми, литературни четения и представления; Арт салон 

„Дни на Канети”, „Национална джаз среща“, Международен фестивал „Мартенски 

Музикални Дни” и още много културни събития. 
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За периода се наблюдава увеличение от 10% в заетостта на залите в Доходно 

здание. 

Дейностите, които екипа на ОП „Русе арт“ изпълнява са: 

 Изготвяне на месечен и годишен Културен календар на Доходно здание;  

 Съгласуване и уточняване на месечните програми на заетост на залите в 

Доходно здание с общински структури, ДТ „Сава Огнянов“ и други 

организации; 

 Поддръжка на електронната логистична система, както и изготвяне на паспорт 

за всяко събитие; 

 Логистична подготовка, уточняване на подробности по ползване на залите, 

подсигуряване на технически персонал и провеждане на събития; 

 Администриране на Фейсбук страниците „Доходно здание“, „Русе арт” и на 

Интернет страница „Доходно здание”. 

 

 Радио Русе 

Радио Русе, като част от ОП „Русе арт“, презентира дейността както на 

общинското предприятие, така и на Община Русе, а Програмата в кабелната 

радиомрежа е с 20 хил. абоната. Радиото излъчва 24-часова програма в интернет, а 

всички събития, интервюта и материали могат да се проследяват в интернет 

страницата, която регистрира между 4 и 8 хил. посещения дневно, както и във фейсбук 

страниците на радиото и на ОП „Русе Арт“ с обхват на потребители - над 30 хиляди 

души.  

Програмната схема на радио Русе е съобразена с интересите на слушателите от 

всички възрасти, като приоритетно се излъчват материали, популяризиращи дейността 

на Община Русе, реализирането на мащабни общински и европейски  проекти, спортни 

и културни събития, както и  мероприятия, реализирани от ОП „Русе Арт“. През 2016 г. 

са реализирани 253 радиопредавания, като в тях са били излъчени 878 репортажа от 

събития по актуални теми, както и интервюта, които са част от рубриките на Радио 

Русе. Пряко се излъчват заседанията на Общински съвет – Русе в кабелната радио 

мрежа и в Интернет. Радиото може да се слуша онлайн и от мобилното му приложение 

на сайта на Общината. Радиото е предпочитан партньор за реализиране на широки 

обществени, образователни, културни, благотворителни, социални и политически 

кампании.  

В резултат на извършената дейност, през периода се наблюдава повишен интерес 

към радиото, увеличен брой слушатели и потребители, което е довело и до увеличаване 

на приходите от реклама в сравнение с предходната година. 

 

 Туризъм и маркетинг 

Работата на експертите от звено „Туризъм“ през 2017 г. бе изцяло ориентирана 

съгласно нуждите на туристическите субекти в Община Русе. Утвърждаването на Русе 

и региона като туристически център в национален и международен аспект остана 
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приоритет, като през годината основната цел бе изграждането и развиването на нов 

туристически продукт – културен, винен и кулинарен туризъм в партньорство с местни 

винопроизводители, професионални сдружения като „Клуб на професионалните 

готвачи“, „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Русе“, туристическия бизнес, 

културните институти, Професионалната гимназия по туризъм гр. Русе, както и 

Дунавската задруга на художествените занаяти. 

Звеното работи за популяризиране на туристическите обекти в община Русе, като 

привлекателно място за бизнес и туризъм. Регионът бе успешно представен на 

Международни туристически изложения, ориентирани към българския пазар както в 

страната, така и в чужбина. В края на 2016 г. Община Русе бе отличена с диплом за 

изключителен принос за развитие на България като целогодишна туристическа 

дестинация на Черноморски туристически форум в гр. Варна. 

През 2017 г. Община Русе бе успешно представена на следните международни 

туристически борси и изложения: 

 Международно туристическо изложение в гр. Белград, Сърбия през м. 

февруари 2017 г.; 

 Международно туристическо изложение в Берлин, Германия през м. март 2017 

г.;  

 Международно туристическо изложение в гр. Будапеща, Унгария през м. март 

2017 г.;  

 Международно туристическо изложение в гр. Букурещ, Румъния през м. 

февруари 2017 г.;  

 Община Русе популяризира туристическите си обекти и на най-големите 

изложения в страната, ориентирани към българския пазар: 

o „Ваканция и СПА експо” – през м. февруари 2017  г.;  

o Международно туристическо изложение „Културен туризъм” в гр. 

Велико Търново през м. април 2017 г.  

По време на международните туристически борси и изложения, представители от 

Община Русе акцентираха възможностите за целогодишен туризъм и културно – 

историческите фактори, създаващи завършен продукт, които Русе и региона предлагат. 

Създадоха се контакти с представители на туроператорския и на рекламния бизнес, 

както и с представители на други местни администрации. 

Община Русе взе участие и в работни срещи и конференции с представители на 

туристическия бранш и други свързани с тях организации: 

 Община Русе бе представена на международен конгрес на световните 

цивилизации и модерния туризъм в гр. София през м. ноември 2016 г.; 

 Българо – румънски форум на тема „Дълга ваканция или кратки пътувания – 

добре дошли в България през цялата година“ в гр. Букурещ през м. март 2017 

г.; 

 Участие на Община Русе в Трета национална конференция „Опознай 

културното наследство“ в гр. Елена през м. май 2017 г.; 
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 Участие на Община Русе в Постоянна секторна комисия в областта на туризма 

и околната среда през м. юни 2017 г.; 

 Участие на Община Русе в кръгла маса на тема: Разработване и промоциране 

на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска 

граница на територията на трансграничния регион Румъния – България“ през м. 

февруари 2017 г. 

 

Успешно продължава да се организира туристическото изложение „Уикенд 

туризъм” и Фестивала на туристическите забавления и анимации и през 2017 г. Тези 

събития влязоха трайно в Националния туристически календар и всяка година през 

месец май Община Русе посреща като домакин изложители, представители от 

рекламния и туристическия бранш, хотелиери, ресторантьори, аниматори и занаятчии 

от всички краища на България. Успешното взаимодействие между местна 

администрация и Министерство на туризма позволиха русенското туристическо 

изложение и фестивала да се превърнат в обогатени и желани събития за бизнес 

средите и българските общини. Тазгодишното русенско изложение се класира на 

престижното второ място по посещаемост и интерес след Софийската борса „Ваканция 

и Спа експо“ 2017 г, изпреварвайки градовете Велико Търново и Варна. През тази 

година взеха участие над 163 участници и организации, като бяха включени нови 

инициативи, сред които „Фестивал на Дунавската кухня“, който възроди и презентира 

кулинарния туризъм в Дунавския регион и опознавателната игра „На лов за истории – 

записките на един пътешественик в Русчук“, която помогна на участниците да научат 

повече за Русе. На 11 май, в зала „Европа“ се състоя среща-дискусия с представители 

на Министерството на туризма на тема „Туристически район от Дунав – учредяване и 

възможности за развитие“ и амбицията на организаторите беше Седмицата на 

Дунавската кухня да допринесе за развитието и утвърждаването на един нов 

целогодишен туристически продукт. 

Продължава да се налага успешно новият модерен и привлекателен имидж на 

дестинацията, като се отпечатват нови рекламни дипляни и брошури, нови 

туристически карти и др., които се  предоставят на местните обекти за настаняване на 

територията на Община Русе, както и на гости и жителите. Гр. Русе е рекламиран и в 

специализирани туристически пътеводители на България на български език, Пътни 

карти на България на английски език, туристически издания и пътеводители-  

Българските символи „България – Богатството на българските региони“; участва се в 

производството и реализацията на филм „България – Богатството на българските 

региони“. Туристическият потенциал на Община Русе е представян и в списания и 

вестници като сп. „Вагабонд“ – двуезично на английски и български език, 

разпространявано на борда на чартърни авиокомпании, дипломатически 

представителства и службите за търговско-икономически връзки. Като част от 

маркетинговата и рекламна кампания на Община Русе, четири рекламни пана украсяват 

българското посолство в Париж. На тях са представени емблематичните за Русе и 

региона културно-исторически забележителности. 
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В края на 2016 г. Община Русе спечели приза на Министерството на туризма в 

„Годишни награди за туризъм“ за „Община на 2016 г. за културно-исторически 

туризъм“. 

Регулярно се публикуват статии, информация за събитията в уеб базирани 

издания и пътеводители, подпомагат се местни издания с туристическа и събитийна 

информация, поддържа се и специализирания туристически портал www.visitruse.info. 

И през 2017 г., традицинно, Община Русе в лицето на ОП „Русе Арт“ организира 

Русенския карнавал, превърнал се в чакано събитие за над 20 хил. гости и граждани. 

Тази година той се проведе под мотото „Цветни ритми” и за пореден път събра хиляди 

празнуващи - над 1 100 участници от Русе и областта, София, Велико Търново, Горна 

Оряховица, Плевен, като имаше и международно участие от Испания, Италия, 

Португалия, Гърция, Молдова и Румъния се включиха в пъстрото събитие. 

Утвърди се успешно и ежегодното събитие „Дунавски Лимес - годишни награди 

на Община Русе в сферата на туризма”, целящо да отличи всички участници в 

туристическия бранш, които полагат усилия за създаването на атрактивен туристически 

продукт, чрез насърчаването на добри и иновативни практики в Русе и региона.  

Туристическото изложение „Уикенд туризъм“ и „Фестивал на туристическите 

забавления и анимации“ продължават да се развиват, влизайки трайно в Националния 

туристически календар. Всяка година през м. май, Община Русе посреща като домакин 

изложители, аниматори и занаятчии. Активната туристическа политика на Община 

Русе се радва и на изключителната подкрепа на изпълнителната власт. Успешното 

взаимодействие между местна администрация и Министерство на туризма позволиха 

русенското туристическо изложение и фестивал да бъдат обогатени и желани събития 

за бизнес средите и българските общини.  

Туристическият информационен център, който предоставя на гражданите и 

гостите на града информация за туристическите обекти и богатия културен афиш в 

Община Русе. Средно годишно туристическият център обслужва около 8 000 

посетители. 

 

5.4. Общинско предприятие „Спортни имоти“ 

През отчетния период са извършени следните дейности: 

 Извършен е ремонт на покрив, дограма, тоалетни в залата за тенис на маса в СК 

„Ялта“; 

 Предоставен е терен в „Дружба” 3 на тенис клуб „Приста 2011” за изграждане 

на тенис кортове;  

 Гребна база Липник; 

-          Извършено е обзавеждане на базата; 

-          Изградено е пречиствателно съоръжение; 

-          Поставена е нова ограда; 

http://www.visitruse.info/
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-          Направено е зарибяване на езерото. 

 Градски Стадион: 

-          Направен е ремонт на огради, тротоари; 

-          Закупена е нова уредба; 

-          Ремонт на тревно игрище; 

-          Изградено е осветление; 

-          Ремонтиран е сектор със седалки; 

-          Монтирано е видеонаблюдение. 

 

5.5. Общинско предприятие „Обреден дом“ 

     Общинско предприятие „Обреден дом“ Русе не е извършвало капиталови 

разходи за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. Към 27.09.2017 г. са събрани и 

преведени по сметка на Община Русе общо 51 8549 лв. 496 299 лв. представляват нетни 

приходи от продажба на услуги и стоки - от тях 12 006 са от сватби. Допълнително са 

преведени и 22 250 лв. от такси за гробни места по Наредба №16. Внесен е и ДДС в 

размер на 74 546 лв. 
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6. РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

 6.1. Дирекция „Екология и транспорт“ 

Сред основните функции, които дирекцията изпълнява са организиране и 

провеждане на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на Община Русе 

по опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта, 

разработване и съгласуване на предложения за оптимизиране на транспортната схема за 

обществен транспорт в общината, изготвяне на планове и програми за поддържане на 

зелените площи, осъществяване на координация и контрол на фирмите, извършващи 

дейности по транспорта, строителството, сметосъбирането и сметоизвозването, 

снегопочистването, почистването и поддържането на териториите, предназначени за 

обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации, както и контрол по 

изпълнението на сключените договори и др. 

6.1.1. Отдел „Екология“  

Дейността на отдел „Екология“ е насочена към предотвратяване замърсяването на 

компонентите на околната среда, намаляване на вредното въздействие на 

антропогенните фактори и подобряване състоянието на околната среда. 

През отчетния период, служителите на отдел „Екология“ осъществяват контрол 

върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители по реда на Закона 

за обществените поръчки. 

Възложени дейности на външни изпълнители по реда на Закона за обществените 

поръчки: 

 

 

№ 

 

 

Дейност 

Изплатени 

финансови средства, 

лв. 

11.09.16 г. -10.09.17 г. 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 

Община Русе 

2 601 621,58 лв. 

2. Поддържане чистотата и проводимостта на 

дъждоприемните шахти, в т. ч. снегопочистване и зимно 

поддържане на териториите за обществено ползване в 

гр. Русе 

3 332 352,43 лв. 

3. Снегопочистване на входно-изходните участъци от 

републиканската пътна мрежа, преминаваща през гр. 

Русе 

774 793,04 лв. 

4. Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за 

неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, 

Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан 

687 739,56 лв. 

5. Снегопочисване на четвъртокласната общинска пътна 

мрежа на територията на община Русе 

610 889,54 лв. 
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6. Дезинсекция, дезакаризация и растителна защита на 

територията на община Русе  

274 740,96 лв. 

7. Поддържане и почистване на зелените площи на 

територията на гр. Русе  

2 772 572,52 лв. 

 ОБЩО 11 054 709,63лв. 

 

Важни дейности на отдел „Екология“: 

 Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране 

реализацията на проект „Закриване и рекултивация на съществуващото 

общинско депо на територията на гр. Русе“. Приключени са дейностите по 

техническа рекултивация. На 23.11.2016 г. е подписан акт образец 15 за 

техническата рекултивация, с което се извърши предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя, вкл. и изградената 

инсталация за изгаряне на сметищния газ. Към настоящия момент предстои 

приключване на първата година от  биологичната рекултивация, която се 

състои от дейности по торене, поддръжка на засадената фиданкова 

растителност, както и косене на тревната растителност; 

 Поради изчерпване към 01.04.2013 г. на капацитета на клетка 1 за неопасни 

отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни 

отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан и след 

проведени процедури по реда на ЗОП, на 28.08.2014 г. стартираха дейностите 

по рекултивация на клетка 1. На 20.02.2017 г. е издадено разрешение за 

ползване №СТ-05-197 от ДНСК. Продължава поддръжката на тревната 

растителност, задължение на оператора на депото; 

 През 2017 г., въз основа на сключен договор за доставка, са закупени нови 431 

бр. огнеупорни кошчета с пепелници на стойност 89 992,80 лв., които са 

включени в организацията за опазването на чистотата на територията на гр. 

Русе; 

 Реализирани са строително-монтажните работи и контрола по обновяването на 

20 бр. детски площадки и изграждане на 2 нови, 2 бр. футболни игрища и 4 бр. 

площадки за стрийт фитнес;  

 През 2017 г. е извършена доставка и монтаж на 126 бр. пейки на стойност 26 

724,00 лв. ; 

 Община Русе и през 2017 г. се включи в националната кампания „Да изчистим 

България за един ден“, като служителите на отдел „Екология“ бяха ангажирани 

с подготовката и провеждането на инициативата; 

 Във връзка със сключен на 01.06.2016 г. договор с „Екотой – сервиз“ ООД, на 

територията на гр. Русе, кв. „Долапите“ и кв. „Средна кула“ са разположени 20 

бр. мобилни тоалетни кабини, които са позиционирани в близост до спирки на 

градския транспорт и места с голям човекопоток;  

 Успешно функционират изградените на територията на гр. Русе системи за 

разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 
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употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти); 

 През м. юли 2017 г. с Решение на Общински съвет - Русе се прие Актуализация 

на Програмата за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-

2020 г. Основната цел на Програмата е да се подобри общото състояние на 

околната среда чрез съхраняване на природните богатства на общината и 

осигурена здравословна среда на жителите ѝ; 

 През м. май 2017 г. с Решение на Общински съвет - Русе е приета 

актуализираната стратегическа карта за шум (СКШ) за агломерация Русе. 

Община Русе е първата институция с актуализирани СКШ; 

 На 03.07.2017 г. е сключен договор за последваща актуализация и на самия 

План за действие към стратегическата карта за шум в околната среда на 

агломерация Русе. Актуализираният План за действие ще отчете, оцени и 

предвиди новите мерки и мероприятия относно редукцията и/или запазването 

на шумовото въздействие в околната среда на град Русе; 

 На 31.05.2017 г. Община Русе проведе първата си кампания за приемане и 

последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. 

Гражданите, които участваха в кампанията безвъзмездно предадоха замърсени 

от опасни вещества опаковки; лекарства с изтекъл срок на годност; живачни 

термометри; почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за 

борба с вредители, киселини, основи и реактиви, бои, политури и лакове; 

праймери и разредители за боя; лепила. Втората кампания се проведе на 28 и 

29.09.2017 г., като Община Русе има намерение да продължи организирането 

на подобни кампании и през 2018 г.; 

 През 2017 г. инспекторите в отдел „Екология“ организираха и осъществиха със 

съдействието на служители от ОД на МВР множество проверки за спазване на 

разпоредбите на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. В по-голямата 

си част, съставените констативни протоколи и актове за установяване на 

административно нарушение са съставяни поради разхождането на домашни 

любимци без поставени поводи. Извършените проверки целят подобряване на 

културата на собствениците на домашни любимци и ограничаване на 

инциденти. 

 

6.1.2. Отдел „Транспорт“ 

 Документи, издадени от отдел „Транспорт“:  

 678 бр. разрешителни и холограмни стикери за упражняване на таксиметрова 

дейност; 

 609 бр. карти за паркиране на хора с увреждания, заведени в регистър;  

 267 бр. разрешителни за движение на извън габаритни товари;  

 Пропуски за въведените специализирани режими на движение и паркиране: 

• По чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата – 239 бр. 

• По Наредба №18 на Общински съвет Русе, общо 80 бр. в т.ч.:  

- За влизане в чертите на града на МПС над 10 т – 6 бр.; 
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- За влизане в ЦГЧ на МПС под 10 т – 46 бр.; 

- За специализирана техника до строителни обекти – 28 бр. 

 

 Специфични задачи: 

 По транспортното обслужване на населението: 

• Проведена е процедура по  Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на автобусните линии от Републиканската, Областната и 

Общинската транспортни схеми с изтекли договори по 15 обособени 

позиции. Сключени са договори с операторите, определени за 

изпълнители; 

• В процес на обявяване и провеждане е процедура по ЗОП за възлагане 

на автобусните линии от Републиканската и Общинската транспортни 

схеми с изтекли договори по 10 обособени позиции;  

• Внесени за утвърждаване в Общински съвет са 3 бр. предложения, 

свързани с подобряване услугата - обществен транспорт на 

територията на Общината. Първото предложение е промяна в Наредба 

№14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения 

транспорт на територията на община Русе, приета от Общински съвет -

Русе, свързана с подобряване на предлаганата услуга - намаляване 

цената на абонаментните карти за учащи се в обществения градски 

транспорт. Второто предложение е актуализация на маршрутните 

разписания по линиите от вътрешноградската транспортна схема. 

Третото предложение е за преместване на такси стоянката от ул. 

„Петко Д. Петков“ на ул. „Г. С. Раковски“ и намаляване броя на 

местата за изчакване от 10 бр. на 5 бр. с цел осъществяване на по добър 

ред в паркирането; 

• Ежемесечно на 15-то и 30-то (31-во) число на месеца са изготвяни 

справките за разпределение на средствата на операторите в градския 

транспорт от продажбата на електронни карти. Ежемесечно са 

разпределяни средствата от Републиканския и Общинския бюджети за 

извършената транспортна работа от превозвачите: процентното дялово 

участие в обслужването по транспортните схеми; 

 

 Организация и безопасност на движението: 

• Проведени са 6 бр. заседания на Общинската комисия по организация 

и безопасност на движението, на които са разгледани и обсъдени 258 

бр. сигнали и предложения, по които са предприети и реализирани 

мерки за подобряването ѝ, в това число:   

o Монтирани са 553 бр. стандартни предпазни огради и 24 бр. 

ограничителни сфери за канализиране на пешеходните 

потоци и обезопасяване на местата за пресичане; 

o Определени и сигнализирани са 80 бр. места за паркиране 

на инвалиди в различните квартали на града; 
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• За подобряване на постоянната организация на движението са 

монтирани  502 бр. пътни знака и е опреснена хоризонталната пътна 

маркировка; 

• Извършена е ревизия на пътната сигнализация около всички училища 

на територията на града за привеждането ѝ в съответствие със ЗДвП и 

ППЗДвП; 

 Издадени са 69 бр. Заповеди за въвеждане на временна организация на 

движението (ВОБД) при извършване на ремонтни дейности по инженерните 

мрежи и при изграждането на строителните обекти на територията на общината 

и е проведен контрол след приключване на строителните работи за 

възстановяване на постоянната организация на движение; 

 В Центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт са 

извършени дейностите: 

• Продадени са нови електронни карти за всички линии от градската 

транспортна схема – 2 017 бр.; 

• Презаредени са 33 833 бр. електронни карти за всички линии; 

• Издадени са 1 062 бр. карти за деца до 7 години; 

• Издадени са 72 бр. карти за ветерани, военноинвалиди и военно 

пострадали; 

• Ежемесечно се извършва събиране и обработка на постъпилите суми 

от стационарните апарати на зарежданите електронни карти със 

стойност; 

• Извършва се ежедневно наблюдение на трафика на 15 бр. кръстовища 

и са изготвени 31 бр. писма и записи до различни институции; 

• Осъществява се ежедневен контрол по сключените с операторите 

договори в т.ч. по изпълнението на разписанията, издаването на 

превозни документи и редовността на пътниците. 

 

6.2. Общинско предприятие „Комунални дейности“ 

Извършени са следните дейности по направления от ОП „Комунални дейности“ – 

Русе: 

 Ремонтно-възстановителни работи по улици и тротоари на територията на 

Община Русе: 

 Положен е общо 5 800 т. асфалт и са асфалтирани 38 000 кв. м. пътна настилка 

в гр. Русе и община Русе. Има цялостно асфалтирани пътища, паркинги и алеи 

за пешеходци по ул. „Веслец“, ул. „Кариерна“ и ул. „Н. Вапцаров“, както и 

частично по ул. „Аксаков“, паркинг пред бл. „Преслав“ ул. „Плиска“, 

асфалтиран път - пресечка на бул. „Г. Делчев“, тротоар Сарайски мост, алеи в 

Градски стадион, ул. „Кавала“, велоалея,, ул. „Кавала“, пешеходна алея по бул. 

„Фердинанд“, ул. „Лерин“, път „Дружба” 1 - Солидарност, път в местността 

„Буйна Яна“, площадка в ПАГ „Гео Милев” и др.; 
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 Тротоари по ул. „Скобелев“, ул. „Вардар“, ул. „Чипровци“, ул. „Тунджа“, ул. 

„Флотска“, ул. „Мостова“, ул. „Калоян“, ул. „Хр. Г. Данов“, ул. „Мария Луиза“, 

Сарайския мост, ул. „П. Каравелов“ и др. ; 

 Запълване дупки с турбомашина в местността „Касева чешма“, Русофили, 

Родина, Здравец Изток, ул. „Прага“ и др. 

 

 Улично осветление и пътна сигнализация 

 Полагане хоризонтална пътна маркировка  -  9980.31 м
2
 

 Изработване и монтаж вертикална пътна сигнализация: 

• Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им: 

o ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м
2
 
 
– 879 бр., от 0,52 м

2
 

до 3.50 м
2
 
 
- 51 бр.; 

o Стойки за ПЗ – 3,5 м - 106 бр., 3.0 м – 248 бр., 2,0 м - 93 бр., 

1,5 м – 98 бр., 1,0 м - 396 бр.; 

• Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр.Русе 

o ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м
2
 
 
– 661 бр., от 0,52 м

2
 

до 2.50 м
2
 
 
– 48 бр. 

 Изработвне, ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен /нисък и висок тип/, 

антипаркингови стълбчета, сфери, реперни стълбчета и изкуствени неравности 

• Монтаж антипаркингови стълбчета и сфери по уличната мрежа на 

община Русе - 553 бр. антипаркингови стълбчета и 10 бр. сфери и др.;                

 Възстановяване на парапети и огради  

• Нов парапет – с. Басарбово с/у Кметството, бул. „Липник” и бул. 

„Христо Ботев” – 12;  

• Увредени от транспортни произшествия и вандализъм - 238 л. м.;  

• Отремонтиране на парапет от ПТП с Протокол – 38 л. м.; 

• Отремонтиране „изкуствени неравности” – 108.02 л. м. ;  

• Монтиране на нови „изкуствени неравности” – ул. „Иван Вазов” – 8.52 

л. м., с. Бъзън – 5.56 л. м., с. Басарбово – 18,12 л. м.; 

• Монтиране разделители по двойната непрекъсната линия на п.в. Дунав 

мост преди ж.п. надлеза – 10 л. м.; 

• Изработване па огради за парапет стандартен висок тръбен - 1,8 х1 м – 

233 бр. с покритие;  

• Монтиране елементи „Светлоотразителни кабъри” - по велоалеята на 

бул. „Христо Ботев” - 336 бр.  

 Поддържане светофарни уредби /СУ/: 

• Подмяна на дефектирали лампи - ниски и високи светофарни секции – 

342 бр.;  

• Преброяване трафика на движение в най-натоварените часове на СУ 

„Кооперативен пазар”,  СУ „Печатни платки” и СУ „Симова мелница”, 

СУ „Пантеона” и  СУ „Олимп” с последваща промяна в циклограмите 

и процесорните платки на съответните контролери, с цел 

предотвратяване задръстванията на кръстовищата;  
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• Изработване и тест на 7 бр. нови транспортни броячи; 

• Организиране  и производство на нови иновативни димируеми червени  

и зелени светодиодни пешеходни модули /по 120 бр./ за подмяна в СУ 

- съгласно изискванията на БДС EN 12 368, с последващ монтаж на 

светофарните уредби; 

• Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди – 117 бр. 

 Ремонтни, монтажни и възстановителни дейности: 

• Монтиране на вертикална пътна сигнализация /ПС/: 

o пребетониране на стойки за ПЗ – 54 бр.; 

o монтаж на нови стойки за ПЗ – 43 бр.; 

o за обозначаване предимство и задна посока на движение –

192 бр. ПЗ; 

o за обозначаване забрана за престой и паркиране – 138 бр. 

ПЗ; 

o за обозначаване на пешеходна пътека – 12 бр. ПЗ ; 

o за обозначаване инвалидно паркомясто – 61 бр. ПЗ „Д21”; 

o за обозначаване на такси стоянки - 73 бр. ПЗ ; 

o за обозначаване паркоместа за фирми с/у заплащане в 

Община Русе – 26 бр. ПЗ; 

o монтаж и демонтаж ВОД – за асфалтиране, за провеждане 

състезания на мотоклуб Тъндърс” и „Писта Русе 2017”, за 

провеждане футболни състезания на клуб „Дунав –Русе”.  

• Заваръчно монтажни дейности по: 

o  отремонтиране на еластична ограда от ПТП с Протокол – 

109 л. м.; 

o монтиране на еластична ограда - мост на път към  

Басарбовски скален манастир - 24 л. м; 

o покритие - еластична ограда на пътен възел Охлюва – 260 л. 

м.; 

o демонтиране на стълб УО от ПТП с Протокол – хижа 

„Приста” и монтаж касета за УО – ПП София; 

o ремонт от ПТП с Протокол пешеходен светофарен стълб 

със секция и секция за велоалея на СУ „Олимп” от ПТП с 

Протокол; 

o изработване стълбове за УО – 4.5 м. – 49 бр., 7,5 м. – 30 бр.; 

o монтаж на заграждения около рушащи се тераси на ул. 

„Майор Атанас Узунов” за предпазване на гражданите от 

падащи отломки; 

o демонтиране на еластична ограда - ул. „Потсдам” – 48 л. м. 

и летище с. Щръклево – 60 л. м.; 

o демонтаж на увреден светофарен стълб от ПТП с Протокол, 

с последващ монтаж на нов и ел. опроводяване на 

светофарна уредба по ул. „Братислава”; 
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o прокарване на нова ВиК инсталация в Приюта за 

безстопанствени животни;  

o изработване на ограда с врати за оформяне на площадка за 

разходка на свободно пуснати кучета, както и 

обзначаването й с пътни знаци зад бл. „Жельо  войвода” – 

обща дължина 248 м.; 

o демонтиране на клетки за кучета /общо 375 м
2
/ и 

изработване на нови - същият брой и със същата 

квадратура, с максимално използване демонтираните 

материали в Приюта за безстопанствени животни;    

o затваряне на четирите входа за подлеза при Земеделски 

колеж със стоманена заваръчна конструкция с последващо 

покритие – общо 226 кв. м.; 

o изработване на 10 бр. подвижни оградни пана и 

оборудването им с ПЗ „В2” и табела с текст 

„Снегонавяване”, с последващо предаване на органите в 

Първо и Второ РПУ;  

o отремонтиране на огради по бул. „Цар Освободител” от 

ПТП без Протокол – при ул. „Хан Аспарух” - 10 л. м., ул. 

„Оборище“ - 5 л. м. и ресторант „Белведере“ – 5 л. м., бул. 

„Липник” – 15 л. м.; 

o изработване на шаблони за пешеходни пътеки и велоалеи 

по променената през 2015 г. Наредба №2 за сигнализация на 

пътища с пътна маркировка и за символ инвалидно 

паркомясто; 

o монтиране на козирка от поцинкована ламарина на подлез 

при ж.п. гара; 

o подмяна на 10 бр. корозирали оградни пана - 2,5х1,2 м. по 

бул. „Липник”; 

o демонтиране на детски спортни съоръжения от площадки за 

деца – ул. „Антим” и бул. „Цар Освободител” /Земеделски 

колеж/; 

 Поддържане улично осветление: 

• Монтиране и настройка на часовници, настройка на фоторелета, 

подмяна на  контактори, възстановяване на връзки в ТП, табла и 

касети; 

• Подмяна повредени кабели;         

• Сменени ел. лампи и осветителни тела - улични и паркови осветителни 

тела – 285 бр. нови, 59 бр. отремонтирани и LED - 6 бр.; ел. лампи – 

различни видове – 1 232 бр.; 

• Периодични проверки  в подлезите по бул. ”България” и „П. 

Караминчев“ -  отстраняване на възникналите повреди и подмяна на 

лампи; 
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• Захранване на коледни украси – по главната улична мрежа на гр. Русе 

и кварталите му - общо 310 бр., с последващо разкачане, подвързване и 

пускане на захранване за павилионите от Коледния базар; 

• Осигуряване на ел. захранване за събития;                                                                                                                                                   

• Подмяна лампи и улични осветители в населени места на община Русе                                

• Монтиране стълбове и пуск нови осветления; 

• Монтирани стълбове за улично осветление - 35 бр. по 7,5 м. и 56 бр. по 

4,5 м. и нови, монтирани за осветление при бул. „Фердинанд”, храм 

„Всях Светих” и площадката при ПАГ „Гео Милев”; 

• Отремонтирани съоръжения – паркови осветители – 46 бр. и улични 

осветители –52 бр. 

 Поддържане радиоточки: 

• Възстановяване на прекъснати жила, установяване и отстраняване на 

къси съединения и лош контакт по радиомрежата;  

• Подменени изгорели абонатни съпротивления и трансформатори; 

• Ремонтни дейности в населените места на община Русе; 

• Включване на нови абонати; 

• Ремонтни дейности в апаратна – отремонтиране и профилактика на 

усилватели и стъпала;  

• Ежедневни превключвания на радиоуредбата в гр. Русе за местните 

предавания и ежемесечната сесия на Общински съвет. 

 

 Отдел „Общински приют за безстопанствени животни“ 

В съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и в изпълнение 

на приетата от Общински съвет Русе Програма за овладяване популацията на 

бездомните кучета, на територията на община Русе за периода м. октомври 2016 – м. 

септември 2017 г., от Общинския приют за безстопанствени животни са заловени общо 

913 кучета, кастрирани са 465, върнати по места са 331, а осиновени от граждани са 431 

кучета.  

 

6.3. Общинско предприятие „Паркстрой - Русе“ 

 Дейност „Чистота“ 

Отдел „Чистота” премахва нерегламентирани сметища и почиства замърсени 

общински терени. За периода са почистени 45 нерегламентирани сметища и са 

изхвърлени 1 046 тона отпадък от тях. 

 Дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ 

 Отдел „Озеленяване, лесопаркове, автотранспорт и механизация“ извършва 

дейност в няколко направления: 

• поддържане на извънградската общинска пътна мрежа - Машинно се 

косят и обработват с шредер сервитутите на пътищата. Ръчно се 

изрязват храсти, клони и дървета. почистване на поречия на реки и 

земни отводнителни канали;  
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• почистване на изоставени терени и други невключени в обществената 

поръчка за зелените площи - почистват се общински терени, изграждат 

се нови зелени площи или възстановяват стари унищожени зелени 

площи; обработените площи са 50,4 дка; 

• автотранспорт и механизация; 

• предаване на биомаса - 115,36 т.; транспорт на биомаса в стопански 

двор - 24,2 м³. 

 

 Дейност „Дейности по въздушен транспорт“ 

 Почистване на сервитутите на пистата чрез изрязване на храсти, косене на 

бурени и изрязване на малки саморасли дървета - 60 дка; 

 Автотранспорт - 4 курса; 

 Механизация трактор за косене - 142 моточаса; 

 Полагане на нова маркировка - 320м²; 

 Снегопочистване с ротор - 11 моточаса; 

 Механизация малогабаритен снегорин - 42 моточаса; 

 Механизация автовишка - 3 моточаса. 

 

 Звено „Земеделски земи, мери, пасища, гори“ 

От 01.01.2017 г. Община Русе започна да стопанисва Общинските гори. 

 Утвърден е Годишен План за добив на дървесина от Общински съвет - Русе; 

 Проведени са четири търга за сеч на стояща дървесина на корен; 

 Осигурява се постоянна охрана на горите - действия по предотвратяване и 

установяване на нарушенията в горските територии; 

 Извършват се мерки и мероприятия за защита на горските територии от 

пожари, като има изготвен противопожарен план; 

 Извършва се защита на горските територии, като са приети мерки за превенция 

и борба с болести, вредители и други абоитични въздействия; 

 Набелязани са отделите в Общинския горски фонд за работа през 2018 г. 
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7. РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

 

7.1. Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ 

Дирекцията е отговорна за реализацията на общинската политика в сферата на 

устройственото планиране, градоустройството и строителството. Сред основните ѝ 

функции са съгласуване на проекти /идейни, технически и работни/, свързани с 

цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията; разглеждане и съгласуване на устройствени 

схеми и планове към общите и подробните устройствени планове по Закона за 

устройство на територията; координиране на проектирането и изграждането на 

подземните мрежи и съоръжения; разглеждане, съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти, както и разрешаване на строителството на обекти и др. Към 

дирекцията функционират Отдел „Устройствени планове и кадастър“, Отдел 

„Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“, Отдел „Инвестиционно 

проектиране“ и Отдел „Контрол по строителството“. 

 

7.1.1. Отдел „Устройствени планове и кадастър“ 

 

Важна стратегическа задача, по която работи отдела, е изготвянето на Общ 

устройствен план на Община Русе. Вече е сключен договор с изпълнител и се набира 

информация от местни и централни институции имащи отношение към изготвянето му. 

Възложено е изработването на Подробни устройствени планове – Планове за 

застрояване на Западен парк „Приста“ и Лесопарк „Липник“, като за втория е 

проведено обществено обсъждане и приемане на Предварителния проект от ОЕСУТ. 

През отчетния период на мандата за управление от м. ноември 2016 до м. ноември 

2017 г. текущите задачи на отдел „Устройствени планове и кадастър” са свързани с 

издаване и презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 2 800 

бр.); геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени 

сгради и техническа инфраструктура; издаване на удостоверения по Закона за 

устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър /475 бр/. 

Експертите от отдела са издали 149 бр. разрешения или предписания за 

проектиране на подробен устройствен план /ПУП/; предоставили са копия от 

документи, свързани с разрешаване и одобряване на ПУП; приключили са 120 бр. 

процедури по одобряване на ПУП; извършили са 400 бр. съгласувания на проекти в 

част геодезия и др. Сред задачите на служителите, които са изпълнени през посочения 

период, са и свързани с предоставяне на данни в цифров вид, издаване на 

удостоверения, предоставяне на координати на геодезически основни единици  /185 

бр./, издаване на виза за недвижими имоти с указан начин на застрояване от новоприети 

ПУП /170 бр./, актуализиране на данни в Специализираната карта /планове за 

регулация, данни за нова и подменена техническа инфраструктура и съоръжения/ на гр. 

Русе и за останалите населени места от Община Русе /170 бр./. 
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Актуализирани са Общата схема на гр. Русе за преместваемите обекти по чл. 56 от 

ЗУТ и на Зона „В1“ – по ул. „Александровска“ /от пл. „Свобода“ до ул. „Цар 

Освободител“/. Допълнително са одобрени и презаверени 245 бр. схеми и проекти за 

преместваеми обекти в границите на имоти – общинска собственост и са издадени 100 

бр. разрешения за поставянето им, в това число и на рекламно-информационни 

елементи.  

Освен текущите административни задачи експерти от отдел „Устройствени 

планове и кадастър” извършват огледи на имоти, изготвят справки на граждани, вещи 

лица, проектанти, общински съветници и др. (общо 645 бр.), както и отговори на 

постъпили молби и жалби. 

7.1.2. Отдел „Инвестиционно проектиране“ 

 Визи за проектиране на ново строителство, преустройства и промяна 

предназначението на обекти и отказите им – 138 бр.; 

 Съобщаване на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и 

промяна предназначението на обекти – 83 бр.; 

 Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие по чл. 142, ал. 

1, т. 1 и т. 2 (съответствие с издадената виза и градоустройство, съгласие от 

съседи и съсобственици) и отказите им – 454 бр.; 

 Приемане на екзекутивна документация, след проверка за несъществени 

отклонения и удостоверяване с печат и отказите им – 40 бр.; 

 Издаване на Разрешение за строеж или отказ за издаване на разрешение за 

строеж – 402 бр.; 

 Съобщаване на разрешение за строеж, след справка в кадастъра и на място за 

издирване на всички съсобственици и заинтересованите лица – 1058 бр.; 

 Присъствие при откриване на строителна площадка на строежи на основание 

чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, след писмено уведомление – 113 бр.; 

 Издаване на удостоверения по §16 и §127 от ПР към ЗУТ за търпимост на 

обектите и изясняване на градоустройствения статут – 84 бр.; 

 Издаване на удостоверения по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ и удостоверения за степен 

на завършеност на сграда – 76 бр.; 

 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на 

територията – 4 бр.; 

 Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация и откази на строежи 

IV и V категории - проверка на приложените към преписката документи и 

отказите им – 124 бр.; 

 Регистриране на технически паспорти за строежи и отказите им – 185 бр.; 

 Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в частни 

имоти и откази – 80 бр.; 

 Одобряване на схеми за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в частни имоти 

– 109 бр.; 

 Подготовка, издаване на Заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за промяна в 

разрешение за строеж и съобщаването ѝ – 40 бр.; 
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 Подготовка, издаване и съобщаване на Решение за поправка на 

административни актове издавани от Главния архитект – 58 бр.; 

 Отговори на сигнали, запитвания и уведомления на граждани – 166 бр.; 

 Провеждане на вътрешна кореспонденция – 142 бр.; 

 Предоставяне на преписки, копия от строителните книжа на обектите на 

техническия архив към дирекция "Устройство на територията и контрол на 

строителството" на граждани и колеги – 713 бр.; 

 Презаверка на Разрешения за строеж по чл. 153 от ЗУТ – 26 бр.; 

 Одобряване на проекти без издаване на Разрешения за строеж по чл. 145 от 

ЗУТ – 63 бр.; 

 Архивирани преписки – 619 бр.; 

 Вписани в регистъра разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане, 

разрешения за поставяне, § 16 и др. – 1 921 бр.; 

 Издаване на удостоверения за административни адреси и идентичност на 

адреси – 231 бр.; 

 Разглеждане на внесена документация към заявленията и изготвяне на 

указателни писма за отстраняване на нередовности по чл. 30 от АПК – 37 бр. 

 

7.1.3. Отдел „Контрол по строителството“ 

 Разглеждане на жалби, молби и искания от граждани и съставяне на протоколи 

от проверки – 893 бр.; 

 Превантивен контрол на извършващо се строителство на територията на 

Община Русе – 32 бр.; 

 Съставяне на констативни актове за незаконни строежи по смисъла на чл. 225, 

ал. 2 от ЗУТ – 20 бр.; 

 Съставяне на констативни актове на строежи извършващи се в отклонение на 

издадени строителни книжа  по чл. 224а от ЗУТ – 2 бр.; 

 Съставяне на констативни актове за незаконосъобразно ползване на строежи по 

смисъла на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 0 бр.; 

 Съставяне на актове по ЗАНН и връчването им –1 бр.; 

 Съставяне на наказателни постановления и връчването им – 1 бр.; 

 Подготвяне на заповеди по чл. 224 от ЗУТ – 2 бр.; 

 Връчване на заповеди по чл. 224 от ЗУТ – 2 бр.; 

 Подготвяне на заповеди за продължаване на строителство и връчването им – 1 

бр.; 

 Съставяне на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 

225a, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – 10 бр.; 

 Връчване на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 

225а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – 10 бр.; 

 Контрол по доброволното изпълнение на заповеди за премахване на незаконно 

строителство – 10 бр.; 

 Съставяне на заповеди по чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 0 бр.; 

 Връчване на заповеди по чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 0 бр.; 

 Съставяне на протокол за неизпълнение на заповед за премахване – 1 бр.; 
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 Принудително освобождаване на строеж – 1 бр.; 

 Съставяне опис на изнесеното движимо имущество и предоставянето му за 

съхранение в помещение, определено от кмета на общината – 1 бр.; 

 Изпълнение на заповед за принудително премахване – 1 бр.; 

 Съставяне на протокол за изпълнение на заповед за премахване – 8 бр.; 

 Съставяне на актове за премахване на преместваеми обекти – 1 бр.; 

 Подготвяне на заповеди за премахване на преместваеми обекти – 1 бр.; 

 Връчване на заповеди за премахване на преместваеми обекти – 1 бр.; 

 Организиране процедура по изпълнение на заповеди за премахване на 

преместваеми обекти по чл. 27, т. 11 от Наредба 7 на Общински съвет – Русе – 

0 бр.; 

 Съставяне на протоколи за извършените действия по премахване на 

преместваеми обекти по чл. 28, ал. 7 от Наредба 7 на Общински съвет – Русе – 

0 бр.; 

 Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти, 

във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 5 и при необходимост административно 

производство, съгласно действащата нормативна база – 0 бр.; 

 Доброволно премахнати строежи в процес на проверка – 47 бр. 

 

7.1.4. Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“ 

 Визи за проектиране на ново строителство – 11 бр.; 

 Съобщаване на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и 

промяна предназначението на обекти – 11 бр.; 

 Съгласуване на проекти по съответните части – общо 1 332 бр.; 

 Издаване на разрешения за строеж – общо 105 бр.; 

 Приемане на екзекутивна документация, след проверка за несъществени 

отклонения и удостоверяване с печат – 25 бр.; 

 Участие ежеседмично в предварителен съвет по ЗУТ – 90 бр.; 

 Технически паспорти – 74 бр.; 

 Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 54 бр.; 

 Прием на граждани ежеседмично в два полудни; 

 Подготовка на технически задания за тръжни процедури – 41 бр.; 

 Изпълнени огледи по докладни записки и молби на граждани – 561 бр.; 

 Изготвяне на КСС – 277 бр.; 

 Възлагателни писма – 87 бр. ; 

 Изготвяне на становища – 57 бр.; 

 Изготвяне на констативни протоколи – 139 бр.; 

 Участие в комисии по ЗОП – 32 бр.; 

 Участие в комисии по ЗУТ – 21 бр.; 

 Приемане на строежи с акт обр. 15 – 47 бр.; 

 Приемане на строежи с ДПК (обр. 16 ) – 5 бр.; 

 Приемане на извършени СМР (обр. 19) – 117 бр. ; 

 Огледи на Читалища и Кметства – 7 бр.; 
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 Отговори на молби, искания и писма до граждани и институции – 214 бр.; 

 Проучване и набавяне на документи по депозирани молби на граждани – 45 

бр.; 

 Провеждане на вътрешна кореспонденция – 27 бр.; 

 Доклади – 75 бр. 

 

 Специфични задачи, които са извършени в рамките на този период са: 

 Изпълнени процедури по освидетелстване на сгради по реда на чл. 195 и чл. 

196 от ЗУТ – 6 бр.; 

 Изпълнени процедури по чл. 72-73 от Закона за културното наследство – 4 бр.; 

 КСС за събаряне на общински сгради – 58 бр.; 

 Осигуряване на изходни данни и подпомагане на проектанти при изработка на 

проекти – 62 бр.; 

 Съгласуване на инвестиционни проекти с компетентните инстанции – 29 бр.;  

 Инвеститорски контрол на обекти общинска собственост по всички 

специалности – общо 130 бр.; 

 Подготовка на договори за проектиране, строителство, строителен и авторски 

надзор – 20 бр.; 

 Договори за дарение – 7 бр.;  

 Подготвяне на документи по прекъсване на ВИК отклонения – 16 бр.; 

 Упражняване контрол по изпълнение на договорите на обекти общинска 

собственост – 49 бр.;  

 По НПЕЕМЖ (в качеството на представител на възложителя) - съставяне на 

приемо-предавателни протоколи; запознаване с ПСД; изготвяне на протоколи с 

указания за отстраняване на нередности по проекта; срещи и разговори с 

изпълнител, сдружение на собствениците, строителен надзор, инвеститорски 

контрол; подписване на междинни протоколи (обр. 19) за изплащане на 

извършени СМР – за 11 обекта;  

 Извършване на проверки на място в дворните пространства на детските 

градини и детските ясли на територията на община Русе, с цел установяване 

състоянието и експлоатационната годност на съоръженията за игра в 43 дворни 

пространства (9 детски ясли и 24 детски градини и техните филиали); 

 Извършване на проверки на място за установяване състоянието и 

експлоатационната годност на спортните съоръжения в дворовете на 25 бр. 

училища на територията на гр. Русе; 

 Извършване на проверки на място за установяване състоянието и статута на 

детските съоръжения, монтирани в прилежащите към заведенията за 

обществено хранене общински терени на територията на гр. Русе – 21 обекта; 

 Обследване на дълготрайната дървесна растителност в ЦГЧ: Парк на 

Възрожденците, градина „Батенберг“, гр. „Иван Вазов“, гр. „Дунав“; 

 Изготвяне на актове за установяване на административни нарушения – 7 бр.; 

 Изготвяне на наказателни постановления – 3 бр. 
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8. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПОДЧИНЕНИ НА СЕКРЕТАРЯ НА 

ОБЩИНА РУСЕ 

 

8.1. Дирекция „Правни дейности“ 

Основните дейности на дирекцията са да оказва правна помощ за 

законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, свързани с неговата 

компетентност; да осъществява правното подпомагане на общинската администрация и 

следи за спазване на законността в дейността на звената ѝ; да осигурява процесуално 

представителство пред всички съдебни инстанции по дела, по които страна е общината 

или кмета; да следи за промените в нормативното законодателство и своевременно 

уведомява заинтересованите служители в администрацията и др. Работата на тази 

дирекция е разпределена между отделите „Обществени поръчки“, „Човешки ресурси“ и 

„Правно нормативно обслужване“. 

8.1.1. Отдел „Обществени поръчки“ 

През периода 01.01.2017 - 28.09.2017 г., Община Русе, прилагайки правилата на 

Закона за обществените поръчки, е сключила общо 145 договора. За предходната 2016 

г. са сключени 210 договора. 

Доказателство за ефективната работа по прилагане на материалните разпоредби 

на закона, осигуряване на публичност и прозрачност е ниският относителен дял на 

обжалваните актове във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки. 

8.1.2. Отдел „Човешки ресурси“ 

В отдел „Човешки ресурси“ за периода 01.01.2017 г. до 30.11.2017 г. са изготвени 

и актуализирани длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на 

длъжностите в администрацията, решенията на Общински съвет - Русе и доклади от 

преките ръководители. Извършени са дейности по планиране, набиране, назначаване, 

преназначаване и освобождаване на служители – 823 бр. издадени заповеди, трудови 

договори, допълнителни споразумения. Приключена е атестационната 2016 г. с 246 бр. 

оформени атестационни формуляра. Проведени са 3 конкурса за постъпване на 

държавна служба и 3 конкурентни подбора за заемане на по-висока длъжност. 

Извършени са дейности за развитието на човешките ресурси, включващи  осигуряване 

на условия за постоянно учене и обучение на служителите, осигуряване на условия за 

развитие и управление на кариерата. Актуализирана е системата за отчитане на 

отпуските на персонала. Актуализирани са 27 длъжностни характеристики. 

Поддържани са 525 служебни и трудови досиета. 

8.1.3. Отдел „Правно нормативно обслужване“ 

През отчетния период, юрисконсултите от отдел „Правно-нормативно 

обслужване“ са осъществили процесуално представителство и са водили 262 спорни и 

безспорни производства пред съд и особени юрисдикции. Запазена е тенденцията от 

предходната календарна година за намаляване броя на заведените срещу Община Русе 
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дела, свързани с право на собственост, за обезщетяване на имуществени и 

неимуществени вреди, както и за оспорване на административни актове, чието издаване 

е от компетентността на кмета на Община Русе. Налице е тенденция към увеличаване 

броя на административно-наказателните производства срещу физически, респ. 

юридически лица, извършители на административни нарушения по силата на 

специални закони, като Закона за устройство на територията, Наредбите на Общински 

съвет - Русе и др., както и делата за промяна на име. Образувани са 44 нови 

изпълнителни дела за събиране на присъдените в полза на Община Русе суми в общ 

размер на 89 519,17 лева. 

Общинската администрация, както и администрацията на общинските 

предприятия, се подпомагат ежедневно чрез оказване на правна помощ с оглед 

осигуряване на законосъобразност на издаваните актове и извършваните действия. 

Юрисконсултите са давали  становища за законосъобразност  с оглед поставяни правни 

проблеми, като са консултирали, прегледали и съгласували 21 065 документа 

/административни актове, договори, споразумения, документации и кореспонденция/, 

275 предложения до Общински съвет – Русе, изготвили са 1 805 документа, сред които 

правни становища, документи свързани с водените дела, административни актове, 

споразумения, договори, становища/.  

Приоритет в работата на отдела е законосъобразност на актовете и действията на 

Кмета на Община Русе, чрез участие на юрисконсулт във всички търгове и конкурси 

провеждани по реда на Закона за Общинската собственост, Закона за концесиите, 

Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител, Кодекса на Труда и 

др., като през този период юрисконсултите са участвали в 493 заседания на комисии. 

 

8.2. Дирекция „Административно обслужване“ 

В Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Гражданско състояние“ -

през периода 05.10.2016 г. – 21.09.2017 г. са обслужени административно граждани и са 

издадени 27 000 документа по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения за семейно 

положение, съпруг и деца – общо 2 760 бр.; 7 050 бр. удостоверения наследници; 3 000 

бр. удостоверения за раждане (дубликат); над 2 000 заверки за чужбина; обработени са 

10 400 адресни регистрации, от които 3 500 бр. за постоянен адрес и 6 900 бр. за 

настоящ адрес и др.  

За отчетния период са съставени 1 948 акта за раждане, 716 акта за сключен 

граждански брак и 2 430 акта за смърт. Обработени са над 50 000 актуализационни 

съобщения за допълване или корекция на данни при издаване на удостоверения и 

справки. 

Изготвени са отговори на около 3 000 постъпили писма с искане за предоставяне 

на информация и документи от държавни органи и институции, физически и 

юридически лица. 
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За запазване целостта на архивните регистри и подобряване на ефективността на 

работа при издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението е 

направено цифровизиране на 129 000 акта по гражданско състояние, създадени и 

съхранявани в Община Русе, и въвеждането им в програмен продукт. 

В Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Управление на етажната 

собственост“, през периода м. октомври 2016 г. - м. октомври 2017 г. са осъществени 

следните видове дейности: 

 Регистрирани Сдружения на собствениците по „Национална програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 2015-2017 г.“ – 25 

бр. документи ;  

 Уведомления за промени в обстоятелствата по вписани Сдружения на 

собствениците - 2 бр. документи; 

 Уведомление за промени в органите на управление на етажната собственост по 

чл. 46б ЗУЕС - 775 бр. документи; 

 Заявление за вписване на сграда/вход в режим на етажна собственост – 23 бр. 

документи; 

 Постъпили жалби и сигнали на граждани в отдела - 216 бр. документи; 

 Направени огледи на място по постъпили жалби и сигнали на граждани и 

съставени Констативни протоколи съвместно с други отдели в Община Русе - 

51 бр. документи; 

 Писмени отговори на молби, жалби и сигнали на граждани от отдела - 648 броя 

документи 

 Консултирани граждани по прилагане на ЗУЕС - 1673 бр. документи; 

 Писма до органите на управление за изтекъл мандат – 554 бр. документи; 

 Писмени отговори на писма и справки до институции – МРРБ; МВР; МВР - 

Районна прокуратура; Районен съд - Русе, Административен съд - Русе и 

Община Русе – 121 бр. документи; 

 Периодично актуализиране и поддържане на информацията за етажната 

собственост, публикувана на интернет страницата на Община Русе – 17 пъти. 

 

В Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Информационно и 

административно обслужване“, през периода м. ноември 2016 г. - м. октомври 2017 г. 

са осъществени следните дейности: 

 За периода в Община Русе са регистрирани общо 108 803 бр. документи, от 

които 88 367 преписки и 20 436 междинни документи. 

 През м. ноември 2016 г. са проведени избори за избиране на Президент и 

Вицепрезидент на Република България и национален референдум. 

 През м. март 2017 г. са проведени избори за избиране на народни 

представители. 

 През м. ноември и декември 2016 г. чрез Интегрираната информационна 

система на държавната администрация (ИИСДА) се поддържа и попълва 

информация в новата версия на Административния регистър, Регистъра на 
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услугите, годишния доклад за състоянието на администрацията и самооценката 

на административното обслужване. 

 Писмени отговори на граждани и юридически лица по Закона за достъп до 

обществена информация - 26 бр. 

 

8.3. Дирекция „Финансово-стопански дейности”  

Дирекция „Финансово-стопански дейности” формира финансовата политика на 

Община Русе и организира и направлява бюджетния процес, подпомага кмета на 

общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за 

предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-

материални ценности,  осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на 

общинския бюджет и предлага  решения за ефективно регулиране, организира 

финансовата и счетоводната дейност на общината, организира отчитането на 

собствените приходи в общинския бюджет, разработва средносрочни прогнози и 

анализи за финансовото състояние на Общината, осъществява връзките и 

взаимодействието с републиканския бюджет и други финансови институции.  

В резултат на създадената организация за вътрешен контрол и спазване на 

финансовата дисциплина, Община Русе приключи 2016 г. без просрочени задължения и 

отчетът е успешно заверен от Сметна палата „без резерви”. 

Спазвайки разпоредбите на чл. 140 от Закона за публичните финанси, с Решение 

№ 626 по Протокол №25 от 19.09.2017 г., Общинският съвет прие отчета за изпълнение 

на бюджета на 2016 г., както следва: по прихода – 116 579 166 лв.; по разхода – 98 309 

468 лв. и преходен остатък, в размер на – 18 269 698 лв.  

В едно с отчета на бюджета, с Решението си Общинският съвет прие: Отчета на 

инвестиционната програма, както следва: по бюджета, в размер на 13 413 х. лв. и с ЕС: 

1 838 х. лв.; Отчета за изпълнение на средствата от ЕС, Отчета на чуждите средства; 

Отчета на план-сметките на общинските предприятия; Годишния отчет за състоянието 

на общинския дълг и Отчета на план-сметката на дейност „Чистота” за 2016 г. в едно с 

одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет за 2016 

г. 

Консолидираният годишен финансов отчет на Община Русе за 2016 г. обхваща 

дейността на Общината, като първостепенен разпоредител и на 77 бр. второстепенни 

разпоредители с бюджети, както следва: училища - 31 бр. /в т.ч. две нови училища от 

МЗХ/; детски градини (ОДЗ и ЦДГ) - 19 бр.; кметства - 12 бр.; три културни института, 

- Регионалната библиотека, Регионален исторически музей, Художествената галерия;                                              

общински предприятия и звена - 12 бр., в т.ч. ОП „Русе Арт”, ОП „Управление на 

общински имоти”, ОП „Комунални дейности”, ОП „Спортни имоти”, ОП „Социално 

предприятие Обществена трапезария“ (СПОТ), ОП „Паркстрой –Русе”, ОП „Обреден 

дом - Русе”, Обединено счетоводство „Социални дейности”, Филиално счетоводство 

Детски ясли, детска млечна кухня и медицинско обслужване в образованието, СЗ 

„КООРС”, Общински младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство. 
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Бюджетът за 2017 г. е разработен и разгледан на публично обсъждане и е приет с 

Решение на Общинския съвет № 436, прието с Протокол №18/31.01.2017 г., в размер на 

124 684 755 лв. Инвестиционната програма включва 175 обекта и е с общ размер 28 

638 061 лв., в т.ч. 17 360 059 лв. инвестиционни разходи финансирани със средства от 

ЕС. В бюджета за 2017 година бяха планирани средства за малките населени места за 

благоустрояване и ремонт на улици в размер на 1 020 000 лв., в т.ч. за фонд „Малки 

населени места”  - 320 000 лв. Планирани са субсидии за читалищата – 20 000 лв. като 

дофинансиране с общински приходи, както и 99 975 лв. за ремонт и за отоплителни 

уреди на читалищата от малките населени места; Програма „Спорт” – 800 000 лв.; 

Фондация „Русе - град на свободния дух” – 100 000 лв.; СНЦ ФТТ „Найден Киров” – 

93 000 лв.; средства за стипендии на 3-ма студенти; за финансиране на културните 

институти – ДТ „Сава Огнянов”, Държавна опера и Държавен куклен театър; средства 

за клубовете на пенсионера, инвалида и др.; за помощи по Решение на ОбС - Русе; за 

подпомагане с 300 лева на дете в приемно семейство; за Програма „Туризъм”; за 

Културния календар на Община Русе и други. 

 

8.4. Звено „Финансов контрол” 

За посочения период, звено „Финансов контрол” е осъществило предварителен 

финансов контрол за законосъобразност на всички документи и действия преди 

поемане на задължения и преди извършване на разходи в Община Русе и 77 

второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината. При осъществяване 

на своята дейност, финансовите контрольори са издали 15 529 бр. контролни листи. 

Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за 

осъществяване на предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе 

утвърдени към СФУК на общината. 
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9. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА 

НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

9.1. Дирекция „Обществен ред и сигурност” 

 Системно осигуряване на надеждна работа на изградените компютърни системи 

с цел бързо и качествено обслужване на гражданите и осигуряване на защитена  

информационна среда за работата на всички звена на общинската 

администрация; 

 Разширяване на системата за видеонаблюдение на територията на общината, 

насочена към охрана на общинската собственост и контрол на спазването на  

организацията на движението; 

 Постигнато е добро взаимодействие между Община Русе, общинските 

предприятия и структури на Единната спасителна система за по-бърза реакция 

при получаване на сигнали от граждани; 

 Продължават дейностите по рехабилитация на язовир „Образцов чифлик” с цел 

превръщането му в добро и безопасно място за отдих. 

 

9.2. Отдел „Вътрешен одит” 

Вътрешният одит се осъществява чрез извършване на одитни ангажименти за 

увереност и консултиране, при които се предоставя независимо мнение или извод 

относно одитираните процеси/системи по отношение на съответствието им със 

законите, вътрешните актове и договорите, надеждността и цялостността на 

финансовата информация, ефективността и ефикасността на оперативната дейност, 

опазването на активите. Одитните ангажименти се извършват съгласно Стратегически 

и Годишен план, утвърдени от кмета на Общината.    

Извършени са 3 одитни ангажимента за консултиране с изготвени доклади по 

ЗВОПС и 12 неофициални ангажимента за консултиране, оформени с писма, докладни 

записки, становища и други. Извършено е докладване на дейността по вътрешен одит 

за 2016 г., изготвен е Годишен доклад, представен на кмета на Общината и министъра 

на финансите. 
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10. КМЕТСТВА 
 

За трета поредна година Община Русе предостави възможност на кметствата да 

реализират проекти за подобряване условията на живот в тях. По общинския фонд 

„Малки населени места” са финансирани 16 проекта на стойност 319 821,00 лв., като 

приоритетни дейности са благоустройството на детски и спортни площадки, паркове, 

места за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична 

мрежа.  

През 2017 г. бе осигурено финансиране за: 

 Облагородяване на парковото пространство на кметство Ново село; 

 Спортни съоръжения, спортни зали и спортни площадки в кметствата Мартен, 

Николово, Сандрово и в кв. „Долапите”; 

 Ремонт на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1924 г.” в кв. „Средна 

кула” и ремонт на помещения в сградата на Народно читалище „Свети Димитър 

Басарбовски 1902” в кметство Басарбово за създаване на кът за отдих на 

възрастни хора; 

 Частичен ремонт на уличната мрежа в кв. ДЗС и кметствата Долно Абланово, 

Просена, Тетово и Хотанца; 

 Рехабилитация на тротоари в кметствата Червена вода и Ястребово; 

 Ремонт и рехабилитация на площада в центъра на кметство Семерджиево; 

 Ремонт на Детска градина „Червената шапчица“ в с. Бъзън. 

 

 Село Басарбово 

 Създаден е кът за отдих на възрастни хора в село Басарбово по проект, 

финансиран от Фонд „Малки населени места” 2017 г., като дейностите 

включваха: 

- Ремонт на съществуващо помещение от 49,5 м
2
 в сградата на Народно 

читалище „Свети Димитър Басарбовски 1902” - обновяване на тавана, 

колоните и стените, подменена е съществуващата ВиК инсталация и е 

положен гранитогрес; 

- Сменена е съществуващата дограма с нови, енергийно ефективни ПВЦ 

прозорци и алуминиеви врати; 

- Доставена е нова мебелировка за помещението; 

- Монтирано е  ново мобилно озвучаване; 

 Асфалтирани са частично ул. „Павел Братоев”, ул. „Рила”, кръстовището на ул. 

„Стефан Караджа” и ул. „Ген. Топалджиков”; 

 Ремонтиран е покрива на сградата на Кметство Басарбово. 

 

 

 Село Бъзън 

 Асфалтирани са частично улиците „Трети март”, „Любен Каравелов”, „Отец 

Паисий”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „Беласица” и „Олимпи Панов”; 
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 Асфалтирани са цялостно улиците „Стефан Караджа”, „Войводица”, „Чавдар 

войвода” и „Г. С. Раковски”; 

 Ремонтиран е мюсюлманския храм на стойност 5 000 лв, отпуснати от 

Министерството на вероизповеданията - вътрешно изливане на пода на 

джамията; 

 Ремонтирана и модернизирана е сградата на кметство Бъзън; 

 Ремонтирана е и е осигурено цялостно обновяване на ЦДГ „Червената шапчица” 

- филиал Бъзън; 

 Изградена е детска площадка по проект, финансиран от Фонд „Малки населени 

места” 2017 г. на стойност 23 963 лв.; 

 Извършен е ремонт на НЧ „Светлина - 1927 г.” на стойност 12 550 лв.; 

 Поставени са нови 15 броя осветителни тела и 5 нови контейнера за смет. 

 Село Долно Абланово 

 Осигуряван е добър вид на детската площадка чрез системно окосяване на 

тревата и окопаване на цветните градини; 

 Осъществявано е редовно почистване на канала в центъра на селото по ул. 

„Никола Вапцаров” и е организирано почистване и варосване на коритата на 

селските изворни чешми; 

 Извършвано е периодично окосяване на тревните площи и почистване на 

улиците в селото; 

 Организирано е изсичане на сухите клони по улиците „Ал. Стамболийски”, „Св. 

Св. Кирил и Методий”, „Иван Вазов”, „Г. С. Раковски”, „Филип Тотю”, „Тулча”, 

„Юндола”, „Родопи” и др. 

 

 Град Мартен 

 Организирани са проектиране и изграждане на спортна стрийт фитнес 

площадка; 

 Осигурено е асфалтиране и изкърпване на уличната мрежа; 

 Поставени са знамена на двата входа на града;  

 Закупени са четири броя климатични колони за отопление на киносалона и 

залата за културни мероприятия;  

 Изградена е детска площадка в междублоково пространство;  

 Подменени са улични лампи и осветителни тела; 

 Облагородени са парковете и градините в град Мартен. 

 

 Сeло Николово 

 Благоустрояване: 

 Реализиран е проект „Ремонт на спортна зала и съблекални към стадиона в с. 

Николово“ с финансиране от кампанията „Малки населени места 2017” – Първи 

етап, включващ цялостна подмяна на дограмата, външно саниране и 

декоративна мазилка; 
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 Осигурено е изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа 

на територията на кметство Николово „Липник”, „Плиска”, „Христо Ботев” и 

„Рила”, свързани с преминаването на автобус;  

 Ремонтиран е главния тмост /водоскок/ в центъра на селото по ул. „Плиска”; 

 Ремонтирани са 2 съблекални за домакини и гости в спортната зала, в т. ч. 

ремонт на тоалетни, умивални, бани и под и осветление и ВиК в тях; 

 Ремонтирани и подменениосветителни тела - 90 бр.; 

 Ремонтиран е покрива на Пенсионерски клуб - Липник, с. Николово; 

 Монтирано е ново осветление в двора на детска градина; 

 Монтирано е видеонаблюдение на тенис корта; 

 Осигурени са 15 бр. контейнери тип „Бобър”. 

 

 Събития: 

 Национален фестивал „Сцена под липите” през м. юни 2017 г. по проект към 

програмата за насърчаване на художествени проекти на Община Русе с 

включени поредица от мероприятия: изложения, работилници, състезания, 

концерти, чаена церемония, фолклорен фестивал с участие на 90 колектива от 

страната, с общо над 6 000 посетители в двата дни и широк положителен отзвук 

в общественото пространство; 

 Фестивал на хората от третата възраст в Текето „Еньовден” с участието на 450 

участници от 15 пенсионерски клуба на страната; 

 7. Национален събор на клубове за народни танци „Хайде на хорото на Текето 

под небето”, като се включиха 12 танцови клуба от страната; 

 Традиционния ден на отдиха в Текето – 5-6 август 2017 г. ; 

 Първи турнир по свободна борба за деца и кадети с участие на 40 деца – 6 август 

2017 г.; 

 Рокерски събор „Born to ride” съвместно с МС „Лаулендърс” с международно 

участие на мотористи от Италия, Румъния и Македония и рок концерт на 

19.08.2017 г.; 

 Кметство Николово е основен партньор и съорганизатор по проект на тема 

„Активност и превенция на зависимости между младите хора” по Националната 

програма „Активизирай младите” на Министерството на младежта и спорта, 

съвместно с читалището и клуб по кану-каяк „Дунав” – м. 08 - 09.2017 г.; 

 Участие в подготовката организацията на Петото национално състезание по 

триатлон и Балканиада в Николово и Текето; 

 Организирано е функционирането на школа за деца по тенис на корт с участието 

на 20 деца; 

 Осигурено е функционирането на футболния местен клуб, който се класира 

първи в групата в предишния сезон; 

 Осигурено е участие на местните танцови състави и смесения народен хор и 

ансамбъл в Международни фолклорни фестивали в Унгария, Гърция; във 

фолклорните фестивали в страната и две големи втори награди от Фестивал 

„Море от ритми“ - гр. Балчик и Стара Загора; във фестивали и събори в Габрово, 

Враца, Сандански, Търговище, Царевец, участие в Русенския карнавал 2017. 
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 Село Ново село 

 Реализиран е проект „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих и игра”, 

финансиран от Фонд „Малки населени места” 2017, с който са възстановени и 

почистени зелените площи на централния парк и са поставени нови детски и 

спортни съоръжения; 

 Асфалтирани са частично ул. „Стефан Караджа” и ул. „Васил Априлов”; 

 Осигурено е системно поддържане и почистване на цветните градини и 

парковете; боядисани и освежени са съоръженията в изградените детски 

площадки; 

 Осигурено е функционирането на денонощно видео наблюдение на централни 

места в селото; 

 Подновена е част от кабелната мрежа на местния радиовъзел; 

 Поддържан е в отлично състояние Спортния комплекс, който целогодишно е 

отворен за жителите на селото; 

 Създадени са нови  места за отдих и игра в парковете; 

 Ремонтирано е уличното осветление; 

 Осигурени са системни грижи за пенсионерския клуб; 

 Ремонтирани са помещения в сградата на Кметството; 

 Село Просена  

 Извършен е ремонт и рехабилитация на уличната мрежа; 

 Осигурено е цялостно преасфалтиране на отсечки по улиците „Хаджи Димитър”, 

„Хан Крум” и „Хан Омуртаг”, както и частично изкърпване на отсечка по улица 

„Н. Й. Вапцаров”; 

 Осъществено е варосване и боядисване по улиците „Васил Левски”, „Райна 

Княгиня” и „Иван Вазов”; 

  Периодично са почиствани тревните площи пред читалище „Максим Горки”, 

пощенска станция, детска площадка и здравната служба; 

 Село Сандрово  

 Санирана е църквата „Св. Архангел Михаил” по проект към Отдел 

„Вероизповедания“ на Министерския съвет през месец ноември 2016 г.; 

 С подкрепата на спонсорите Валентин и Иван Йорданови е изграден Музей на 

спорта като е възстановена залата за борба, както и оградата на стадиона; 

 През м. декември е монтирано съоръжение за осветление /слънчев панел/ на 

разклона на с. Сандрово; 

 Проведени са състезания с бегови коне на новоизградения хиподрум в десет 

дисциплини; 

 Разработени са три проекта:  

• Проект по Фонд „Малки населени места” 2017 „Изграждане на детски 

спортен център” – втори етап, който осигурява оборудване е фитнес 

зала за деца и възрастни; 
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• Проект на навес за съхранение на техниката и инвентара – първи етап; 

• Проект за изграждане на ограда на църквата. 

 На 1-ви юни е организиран празник за децата и е проведен турнир по борба за 

деца до 14 години; 

 На 26-ти август се проведе традиционния Фолклорен Фестивал „Сандрово пее и 

танцува – 2017 г.”, в който взеха участие над 50 колектива с над 700 участници. 

 Село Семерджиево  

 По проект по програмата „Малки населени места” е направено цялостно 

асфалтиране на площада в центъра на селото; 

 Частично е асфалтирана ул. „Хаджи Димитър”, а цялостно бе асфалтирана ул. 

„Безименна”; 

 Осигурени са допълнителни съдове за битови отпадъци; 

 Възстановена е чешмата в центъра на селото; 

 Осигурен е социален патронаж за доставка на храна на самотно живеещи и 

болни хора и са полагани системни грижи за пенсионерския клуб; 

 Извършено е озеленяване и поддържане на паркове и градини; пребоядисани са 

детските площадки; 

 Организиранисрещи – семинари на земеделски производители с Национална 

служба за съвети в земеделието; 

 Подменени са флаговете по главните улици на селото; 

 Село Тетово  

 Реализиран е проект: „Рехабилитация на част от пътната настилка на ул. „Рила”, 

финансиран от Фонд „Малки населени места – 2017 г.” на стойност 26 000,00 

лева; 

 Извършено е частично възстановяване на уличната настилка на централната 

улица; 

 Възстановена е цялостно уличната настилка /фрезоване и полагане на асфалт/ на 

стойност 56 995,00 лева; 

 Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ са поставени 12 нови 

осветителни тела, ремонтирани са 22 бр., и са подменени 150 крушки; 

 За по-доброто опазване на обществения ред и сигурност на жителите е 

поддържано постоянно видео наблюдение в централната част на селото; 

 Боядисани са съоръженията в изградените детски площадки и местата за отдих в 

центъра на селото; 

 Премахнато е нерегламентирано сметище в близост до селото; 

 По споразумение с Дирекция „Бюро по труда“ Русе, ежемесечно е осигурявано 

присъствието на техен служител, в т. ч. транспорт и осигурено място за работа;  

 Село Хотанца 

 Реализиран е проект „Възстановяване на пътната настилка на ул. „Ангел 

Кънчев” и ул. „Александър Стамболийски” на стойност 20 999,00 лева., 

финансиран от Община Русе; 
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 Организирано е цялостно асфалтиране на пътя от разклона на село Ново село до 

село Хотанца; 

 Организирано е асфалтиране на ул. „Никола Й. Вапцаров”, част от ул.  

„Александър Стамболийски”, ул. „Тома Кърджиев”, ул. „Бузлуджа” на стойност 

47 000,00 лева; 

 Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ са поставени 2 нови 

осветителни тела, ремонтирани са  2 бр. осветителни тела и  са подменени 15 

крушки; 

 За  по-доброто опазване на обществения ред и сигурността на жителите и 

поддържжано постоянно видео наблюдение в централната част на селото. 

 Село Червена вода 

 Монтирани са камери за видеонаблюдение на стадиона и кметството; 

 Ремонтирани са две стаи в кметството, в т. ч. подмяна на дограма, окачен таван, 

боядисване, полагане на ламиниран паркет; 

 Монтирани са четири климатика в големия салон на НЧ „Тома Кърджиев”; 

 Извършено е частично възстановяване на пътната настилка на улиците „Цар 

Асен”, „Кирил и Методий”, „Иван Вазов”, „Яворов”, „Райко Даскалов”, 

„Ал.Стамболийски” - общо 1482 кв.м.; 

 По проект към Фонд „Малки населени места“ са ремонтирани 100 м. тротоар, в 

т. ч. са подменени на бордюри; 

 Извършено е частично насипване с камък по улици „Чавдар войвода“, 

„Мургаш”, „Яворов”, „Върбан Йорданов”; 

 Осигурено е редовно поддържане на уличното осветление и радиоточките, 

монтирани са осветителни тела на площадката пред детската градина; 

 Монтирани са пътни знаци на някои от улиците; 

 Осигурихме системно сметосъбиране на  отпадъци и извозването им до 

сметището в град Русе. 

 Осигурени са системни грижи за пенсионерския клуб; 

 

 Село Ястребово  

 Поддържан е в добро състояние изградения с финансиране по ПУДООС спортен 

кът; 

 Асфалтирани са улици; 

 Осъществявани са периодични срещи със земеделските производители относно 

развитие на земеделието на територията на с. Ястребово; 

 Реализиран е проект по програмата „Малки населени места“ - „Ремонт и 

рехабилитация на тротоарни плочи“ - ІІ етап;  

 Извършено е поддържане и смяна на осветителни тела на уличното осветление; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаеми съграждани, 

 

През 2017 г. Русе е по-красив, модерен и вдъхновяващ град. Заедно с екипа на 

общинска администрация си поставихме ясна визия и цели, които ще утвърдят именно 

тези качества и през следващите години на управление, присъщи за един достоен и 

проспериращ европейски град.  

Уверен съм, че с високото темпо на работа и мотивация, както и благодарение на 

добрата комуникация и сътрудничество с Общински съвет-Русе, представителите на 

медиите и доверието на гражданите, ще утвърждаваме Русе като все по-добро място за 

живеене. 

Втората година от втория мандат приключи успешно под знака на ефективността, 

прозрачността и доброто управление, което е доказателство за усилена работа в интерес 

на гражданите. 

  

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 

 


