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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият документ отразява работата на кмета на Община Русе и 

ръководената от него Общинска администрация през периода 2011-2015 г. в контекста 

на Програмата за управление за мандат 2011-2015 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: 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА 

1. Приоритет 1: Русе – притегателен център за инвестиции, иновации и работа 

Този приоритет включва следните цели: 

 ЦЕЛ 1.1. Русе – европейска конкурентоспособна община; 

 ЦЕЛ 1.2. Русе – привлекателна община за професионална реализация; 

 ЦЕЛ 1.3. Русе – с повече финансови средства за развитие. 

Икономическият растеж в общината е основен наш приоритет. Ето защо 

оказваме подкрепа на сектори с висока добавена стойност с цел насърчаване на 

иновациите. Използваме потенциала на основното наше конкурентно предимство - 

стратегическото географско разположение на общината. Принадлежността ни към 

Дунавския басейн и близостта до многомилионния пазар на румънската столица 

Букурещ са определящи фактори както за глобалната конкурентоспособност на 

местния бизнес, така и за привличането на инвестиционна активност от чужбина.  

Стремим се да разнообразяваме икономиката в Общината, така че да осигурим 

условия за иновации и растеж, които позволяват на бизнеса да повиши 

производителността и конкурентоспособността си. Нашите проактивни действия в 

областта на икономиката са приведени в съответствие с Областната стратегия за 

развитие, Националната програма за реформи 2011 – 2015 г. за въвеждане на стратегия 

"Европа 2020" в България, както и с Дунавската стратегия на Европейския съюз.  

2. Приоритет 2: Русе – привлекателно място за живеене 

Този приоритет включва следните цели: 

ЦЕЛ 2.1. Русе – без гета, с подобрена инфраструктура и балансирано развитие на 

всички територии; 

 ЦЕЛ 2.2. Комунални услуги; 

 ЦЕЛ 2.3. Околна среда; 
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 ЦЕЛ 2.4. Хората – най-важният капитал в Община; 

 ЦЕЛ 2.5. Балансирано развитие на малките населени места. 

Конкурентните градове в света се характеризират с удобна инфраструктура и 

високо ниво на свързаност. Лесният достъп до различни ключови места, красива и 

зелена околна среда, добре организирани улици и паркинги, качествени здравни, 

образователни и социални услуги са видимите белези за успешно развитие на дадена 

територия и общност. 

Целта ни е да изградим привлекателна, функционална и безопасна жизнена 

среда в Русе, съхранявайки автентичния му архитектурен облик, с чисти и добре 

поддържани обществени пространства – паркове, детски и спортни площадки и други. 

3. Приоритет 3: Русе – община с европейска култура и културен туризъм 

Този приоритет включва следните цели: 

 ЦЕЛ 3.1. Стратегия за развитие на културата и културния туризъм в 

Община Русе; 

 ЦЕЛ 3.2. Финансиране на качество и творчество, а не на мероприятия; 

 ЦЕЛ 3.3. Солидно присъствие в медийното пространство; 

 ЦЕЛ 3.4. Подкрепа за културата в малките населени места. 

В днешните европейски условия е необходимо местните общности да се 

превърнат в основен фактор за създаване и развитие на културен продукт. Стремим се 

да мислим стратегически и да действаме гъвкаво, да създаваме партньорства и по този 

начин да достигаме до желаните цели в сферата на културата. 

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 2011 – 2015 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 
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жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и 

инвестиции, богат културен календар, туристически атракции, не на 

последно място - висока степен на социална чувствителност и 

толерантност. 
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РЕСОР "ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ" 

 

Работата на ресор "Европейско развитие" се разпределя в дирекция 

"Европейско развитие" в направленията Управление и мониторинг на проекти, 

Стратегическо планиране, Връзки с обществеността и протокол. 

Основните функции на дирекцията са да разработва краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи; да извършва 

проучвания и подготвя бюлетини до структурните звена на общинска администрация и 

за сайта на Община Русе с информация за възможностите за финансиране на проекти 

от фондовете на ЕС и други донори; да подпомагат разработването на документи с цел 

кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови 

инструменти; да подпомагат процесите на управление и мониторинг на проектите на 

общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да 

анализират и отчитат напредъка при реализацията на проекти, финансирани от 

фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да организират, осигуряват и 

осъществяват връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и 

граждански организации; да организират пресконференции, брифинги, изложби и 

презентации, кампании за спонсори и меценати; поддържат постоянна връзка с 

местните и централни медии за своевременно и коректно информиране на русенската 

общественост за политиките на общината и утвърждават PR-екипа като безусловен 

източник на информация за дейността на кмета, управленския му екип и местната 

администрация и др. 

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

програми 

В рамките на мандат 2011-2015 г. управлявахме финансов ресурс по проекти на 

обща стойност от над 108 млн. лв. Поставихме успешен край на приоритетни за 

развитието на гр. Русе проекти на обща стойност от около 46,3 млн. лв., като 

средствата1 по източници на финансиране са разпределени по следния начин: 

Проекти по ОП "Регионално развитие" (8 проекта на стойност 23 119 212,32 лв.): 

 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем 

училища на територията на гр. Русе" (2 970 188,95 лв.) 

Реализацията на проекта доведе до изпълнение на СМР, с което се постигна 

намаляване разходите за ел. потребление и подобряване условията за обучение и труд 

в следните училища: ОУ"Никола Обретенов", ОУ "Любен Каравелов", СОУПНЕ 

"Фридрих Шилер", СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", ОУ "Тома Кърджиев", ОУ 

"Братя Миладинови", ОУ" Олимпи Панов". 

                                                 
1 Представените стойности за приключилите проекти включват всички направени разходи за съответния 
проект. 
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 "АЗ, ГРАДЪТ" – фестивал за съвременна градска култура (764 837,09 лв.)  

Изпълнението на проекта доведе до: включване на различни социални групи в 

живота на града, икономически просперитет, интегриране на градската територия и 

приобщаване на периферните и най-слабо облагодетелствани райони към центъра, 

популяризиране и защита на културното наследство, както и предоставяне на достъп 

до уникални и иновативни по своята същност и изпълнение културни продукти. 

 "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 

на гр. Русе" (913 989,34 лв.) 

Основната дейност по проекта може да се сведе до изготвянето на комплексен 

целеви анализ за определяне на настоящата ситуация на градската среда за 

идентифициране на проблемите и потенциала за развитие и утвърждаване на 3 зони за 

въздействие с цел постигане на устойчиво градско развитие на територията на Община 

Русе. 

 "Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на 

територията на гр. Русе" (1 799 039,85 лв.) 

Благодарение изпълнението на проекта се подобри социалната инфраструктура 

в града и се намали институционалната грижа за деца и младежи с увреждания, като за 

целта бяха изградени и оборудвани 3 бр. ЦНСТ на територията на град Русе в Ж.К 

"Здравец Изток" – два Центъра на ул. "Котовск" и един на ул. "Рига". 

Местоположението им осигурява достъп до медицински, социални, образователни и 

други услуги. Капацитетът на всеки Център е 36 до 42 деца и младежи при настаняване 

по спешност. 

 "Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе" 

(6 999 794,23 лв.) 

По проекта е извършен ремонт на стационарния блок към онкологичния център. 

КОЦ-Русе е оборудван с мултимодален дигитален линеен ускорител от много висок 

клас, многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, 

дозиметрична апаратура и рентгенов апарат за повърхностна терапия. От извършената 

модернизация на центъра се възползват 490 000 души, тъй като той е междуобластен 

(областите Русе, Разград и Силистра). Близо 900 души годишно ще ползват апаратурата 

за лъчелечение, а около 1 800 пациенти за същия период ще имат възможност да се 

подложат на съвременна образна диагностика. 

 "Реки на времето" (408 467,40 лв.) 

Основна цел на проекта е увеличаване на интереса към конкурентноспособни 

туристически атракции на територията на общините Русе – Иваново – Борово. Целта е 

редуциране на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на 

ползите от туризма. Отпечатани са рекламни туристически материали, разпространени 

са рекламни публикации в печатни медии и интернет издания на български, румънски, 
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немски и английски език. Излъчени са рекламни клипове по национални телевизии и 

радиа, поставени са рекламни пана на възлови места в София, Варна, Бургас, които 

популяризират "Реки на времето" и туристическата дестинация. Проектът е 

презентиран на девет туристически борси. 

 "Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически 

ансамбъл" (4 141 136,84 лв.) 

Проектът обхваща емблематични за Русе културно-исторически атракции, 

обвързани в общ туристически ансамбъл, включващ 3 обекта: сградата на Регионалния 

исторически музей – Русе (РИМ), отдел "Природа" към РИМ и Регионална библиотека 

"Любен Каравелов". В сградата на РИМ посетителите имат възможност да направят 

интерактивна разходка в миналото посредством мултимедия, филми и компютърни 

игри. В разположения на четири етажа Екомузей са изложени експонати на животински 

видове, обитавали Поломието и региона на Русенско от праисторически времена до 

днес. 

 "Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона 

– участък от ул. "Александровска", пл. "Батенберг" и прилежащите 

пространства" (5 121 849,62 лв.) 

Извършените дейности по проекта доведоха до свързване на централната 

градска зона с пл. "Батенберг" по ул. "Александровска" и оформяне на пешеходна зона, 

която стига до стария център на гр. Русе. Резултатът е наличието на привлекателна за 

жителите, инвеститорите и посетителите на града среда. 

Проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 

г. (4 проекта на стойност 15 345 124,46 лв.): 

 "Подобряване на капацитета на публичните администрации в 

Еврорегион Русе - Гюргево за по – добро управление на риска, 

превенция и защита на околната среда" (942 777,39 лв.) 

Проектът допринесе за създаване на информационна основа за ефективно 

управление на риска чрез изработване на методология за оценка и изпълнение на 

теренни проучвания, необходими за създаване на регистри и профили на критичната 

инфраструктура, силите за реагиране и оценка на превантивните мерки в кризисни 

ситуации в трансграничния регион Русе – Гюргево. Подобри се капацитетът на 

публичните администрации и отговорните институции в Еврорегиона с цел следване на 

обща политика за ефективно управление на риска чрез организиране на обучения и 

изработване на Обща стратегия за управление в кризисни ситуации и Съвместен план 

за действие. 

 "Еврорегион Русе-Гюргево – оперативни решения: мастерпланинг за 

интегрирано управление на възможностите за развитие" (за Община 

Русе: 1 308 124,11 лв.) 
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Проектът е новаторски мащабен подход за трансгранично сътрудничество в 

икономическото и териториалното развитие. Това е пилотен проект за Румъния и 

България, който има за цел да представи уникалната идентичност на Еврорегион Русе – 

Гюргево и да популяризира възможностите му за бизнес сред потенциални 

инвеститори. 

 "Дунавският дух в пристанищните общности" (дял на Община Русе: 28 

962,44 лв.) 

Реализацията на проекта съдейства за културно и социално сближаване на 

местно и трансгранично ниво между трите дунавски пристанищни града – Русе, 

Констанца и Кълъраш, повишаване на осведомеността относно възможностите за 

развитие в местен и трансграничен контекст и премахване на бариерите като основно 

изискване за устойчиво развитие и подобряване на визията за общото културно 

наследство на граничните общности. 

 Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан-

европейски транспортен коридор № 9" (за Община Русе: 13 065 260,52 

лв.) 

Проектът е свързан с дългоочакваната не само от русенци, а и от 

преминаващите през града ни, реконструкция и рехабилитация на бул. "Тутракан". 

Изпълнението му се осъществява в партньорство с Община Гюргево, като Община Русе 

е водещ партньор. Изработена е система за добро управление на трафика с цел 

предотвратяване на задръствания и ПТП. С реконструкцията на булеварда се редуцират 

и наводненията в района. 

Проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" (7 проекта за 3 894 262,36 лв.) 

В ролята на бенефициент ( 5 проекта на стойност 1 333 679,13 лв.): 

 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в три основни училища на град Русе" (95 731,72 лв.) 

В рамките на проекта са обхванати ученици от различни етнически групи и 

преподаватели в ОУ "Алеко Константинов", ОУ "Братя Миладинови" и ОУ "Никола 

Обретенов". Като част от дейностите по проекта в трите учебни заведения са 

сформирани клубове по интереси. Целта е изграждане на етническо разбирателство 

между децата от малцинствен произход, повишаване желанието им за работа в 

училище и намаляване на негативните нагласи. В продължение на година и половина 

децата са имали възможност да развиват своите таланти и интереси, посетили са 

библиотеки, музеи, оперни спектакли. 

 "Социално предприятие – обществена трапезария" (206 452,03 лв.) 
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С реализацията на проекта на територията на Община Русе функционира ново 

социално предприятие, с което се подобри качеството на живот на лица от уязвими 

социални групи, създаде се заетост и се повишиха компетенциите на работещите 

специалисти. 

 "Звено за услуги в домашна среда" (198 753,81 лв.) 

Проектът предлага алтернативен избор за професионално развитие за членове 

на семейства, в които има лица с трайно увреждане, и създава възможност за 

преодоляване на зависимостта от институционални грижи за хора, нуждаещи се от 

обслужване в домашна среда, което позволява социално включване и подкрепа за 

реинтеграция в обществото. По време на реализацията на проекта звеното за услуги в 

домашна среда е осигурило заетост на безработни русенци, наети на длъжностите 

"Социален асистент" и "Домашен помощник". По проекта е заложено осигуряване на 

устойчивост на предоставените социални услуги за период от 1 година. 

 "Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като 

алтернатива за живот в общността на хора с психични разстройства"  

(280 493,59 лв.) 

С реализацията на проекта се гарантира правото на живот в общността на 

пълнолетни лица с психични разстройства, чакащи настаняване в специализирани 

институции. Разкрити са 2 социални услуги: ЦНСТ за лица с психични разстройства, с 

капацитет 15 души и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с 

капацитет 8 души, разположени в сградата на закрития ДДЛРГ "Райна Гатева" на ул. 

"Доростол" № 34 в Русе. По проекта е извършен ремонт на сградата. Осигурена е 

заетост на специалисти, които предоставят качествени социални услуги за целевата 

група. 

 "Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от 

резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 

18 години в Община Русе" (552 247,98 лв.)  

Чрез осигуряването на качествена грижа за деца с увреждания, ориентирана 

към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или 

среда, близка до семейната, надградихме инфраструктурния проект "Изграждане на 

три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Русе". 

В ролята на партньор (2 проекта на стойност 2 560 583,23 лв.): 

 "Подкрепа за достоен живот" (Община Русе е партньор на Агенция 

"Социално подпомагане" (АСП); предоставените средства са в размер 

на 2 137 485,25 лв.) 
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Изпълнението на проекта даде възможност на лица с трайни увреждания да 

ползват услугата "Личен асистент", с което е намалена зависимостта от 

институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване. 

 "Нов избор – развитие и реализация" (Агенцията по заетостта чрез гл. 

дирекция "Услуги по заетостта" е възложител, Община Русе е 

работодател; получените средства възлизат на 423 097,98 лв. ) 

Основната цел на проекта е да се осигурят работни места за трайно безработни 

лица, регистрирани в бюрото по труда. По проекта към общината са разкрити 214 броя 

работни места на длъжности: работник поддържане на сгради, работник озеленител и 

работник поддръжка на пътища. 

Проекти по ОП "Административен капацитет" (2 проекта на стойност 212 361,05 лв.): 

 "Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно 

независима" (71 592,40 лв.)  

Целта на проекта е осигуряване на устойчиво икономическо и енергийно 

развитие на Община Русе чрез разработване на секторни стратегии, съобразени с 

местните условия и потребности. Приоритетно е включването на всички 

заинтересовани страни в процеса на формулиране на местните политики на Община 

Русе чрез обществено консултиране на секторните стратегии за периода 2014-2020 г. 

 "Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация" 

(140 768,65 лв.) 

Подобряването на административния капацитет на Община Русе чрез 

повишаване на професионалната компетентност и развитие на личностните качества на 

служителите в администрацията е основната идея на проекта. Проведените обучения 

предоставиха по-големи възможности на служителите за изучаване и прилагане на 

съвременни модели за организация и функциониране на администрацията според най-

добрите практики в страните от ЕС. 

Проект по ОП "Околна среда":  

 "Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на 

Община Русе" (843 415,90 лв.) 

По проекта се цели изпълнение на една от 10-те стратегически цели, поставени в 

Националната програма за управление на отпадъците, а именно екологосъобразното 

им обезвреждане. Една от мерките, предвидени в Програмата, е привеждане в 

съответствие с изискванията на законодателството или закриване на съществуващите 

депа за отпадъци. 

Проекти, финансирани от други източници (проекти на стойност 2 844 461,72 лв.):  
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 "Разработване на дигитална карта и географска база данни за 

подземната публична инфраструктура в гр. Русе" (1 028 022,30 лв.) 

Проектът е важен за създаване на пълна цифрова карта и ГИС база данни за 

подземната публична инфраструктура на града и околностите му, което включва всички 

основни водопроводи, дъждовна канализация и канализационни тръбопроводи, 

електропроводи, оптични и комуникационни кабели и линии, централно отопление, 

газопроводи, пътища и др. Оптимизирана е единната база данни за пространствена 

информация в ЕС и прилагането на европейското законодателство в областта на 

градоустройството, кадастъра и управлението на публичната инфраструктура в 

българските общини. 

 "LIMES – Разработване и изпълнение на мобилна информационна 

система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като 

европейско културно наследство" (програма "Европейски 

сътрудничества за креативните и мобилни индустрии и мобилност" на 

Европейската комисия)  

Тук Община Русе е партньор (за Община Русе: 94 323,34 лв.), а приоритет е 

насърчаване развитието на устойчивия туризъм във всички европейски държави, през 

които минават останките от границите на Римската империя (Римския лимес), и 

създаване на иновативни мобилни услуги. Изпълнението на проекта се осъществи с 

подкрепата на Министерство на културата на Република България. 

 "BECA – Балансиран европейски подход за устойчиво развитие" 

(Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации) 

Община Русе взе участие в проекта в ролята на партньор (за Община Русе: 

63 440,00 лв.). Реализацията му допринесе за изграждане на експериментална 

техническа инфраструктура за мониторинг и управление на водноенергийни ресурси и 

осигуряване на информационни услуги, базирани на съвременни комуникационни 

технологии. 

 "Европейски информационен център Европа Директно – Русе" 

(Информационни центрове "Европа Директно" 2009-2012; институция – 

Европейска комисия чрез Представителство на Европейската комисия в 

България; стойност на проекта: 52 052,56 лв.) 

Проектът цели развитие на работата на мрежата "Европа Директно България" 

чрез подобряване на взаимодействието между отделните центрове посредством обща 

страница във Facebook, посветена на Годината на активен живот на възрастните хора и 

солидарност между поколенията, обмен на информационни материали и поддържане 

на обща Internet страница на мрежата; провеждане на кампания за насърчаване на 

здравословни хранителни навици; повишаване на информираността на широката 

общественост за процесите и политиките в ЕС. 
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 "Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ "Христо 

Ботев" в гр. Русе" (Проект "Красива България" на МТСП; стойност на 

проекта: 210 670,35 лв.) 

Укрепена е съществуващата дървена покривна конструкция със стоманени 

ферми, както и надзида на покрива и каменния корниз със стоманобетонов кожух; 

подменено е съществуващото покривно покритие с ламаринена обшивка. 

 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска 

градина "Незабравка 2" в гр. Русе" (Национална схема за зелени 

инвестиции; Национален доверителен екофонд; стойност на проекта: 

142 641,54 лв.) 

Реализацията на проекта води до положителен екологичен ефект чрез 

намалението на емисиите на парникови газове. 

 "Изграждане на Мултифункционална спортна зала в двора на СОУ за 

европейски езици "Св. Константин – Кирил Философ" (Постановление 

№ 199 на Министерски съвет от 28.08.2012 г.; стойност на проекта: 982 

693,67 лв.) 

Благодарение на предоставените средства училището се превърна в малък 

спортен център. 

 "Ремонт и обновяване на зала по художествена гимнастика към 

спортен комплекс "Ялта", гр. Русе" на Сдружение "Спортен клуб Акро – 

Русе" (НАРЕДБА № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово 

подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта 

на спортни дейности с; стойност на проекта 186 000,00 лв.)  

Община Русе участва като партньор на Сдружението. То предоставя спортния 

обект за безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, 

общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и 

на извънучилищни звена за реализиране на задължителните учебни програми и на 

извънкласни занятия по физическо възпитание, както и за тренировъчна и състезателна 

дейност на учащите се. 

 Национална кампания "За чиста околна среда" на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда, МОСВ 

В рамките на кампанията оказахме подкрепа на малките населени места и 

кварталите за реализацията на проекти, както следва: 

 През 2013 г. – 6 проекта на стойност 44 801,78 лв.; 

 През 2014 г. – 5 проекта на стойност 39 816,18 лв.; 

На този етап изпълняваме проекти на обща стойност от около 61,4 млн. лв. 
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Проекти по ОП "Регионално развитие" (2 проекта на стойност 30 681 197,86 лв.):  

 "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе" (29 256 

333,86 лв.) 

Благодарение изпълнението на този мащабен проект жителите и гостите на Русе 

ще се радват на по-добра достъпност до обществения транспорт и гъвкава система за 

таксуване на пътниците, подобряване на трафика и безопасността на транспорта, 

намаляване на задръстванията, безопасно придвижване на пешеходците и 

велосипедистите. 

 "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 

2014 – 2020 г." (1 424 864,00 лв.)  

Тук се разработват 30 бр. инвестиционни проекти в 4 направления – градска 

среда, образователна, културна и социална инфраструктури, които ще допринесат за 

подобряване на визията на гр. Русе до 2020 г. Инвестиционните проекти, изготвени в 

пълна степен на проектна готовност, ще направят възможно кандидатстването на 

Община Русе за финансиране в следващия програмен период. 

Проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси":  

Като бенефициент:  

 "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в 

Община Русе" (599 966,85 лв.) 

За екипа на Община Русе политиката за деинституционализация на деца е 

приоритетна. Таргетираната група в рамките на проекта се състои от деца от 0 до 3 

години, настанени в Домове за медико-социални грижи. Предоставят се също 

интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на 

риска от изоставяне на децата. 

В ролята на партньор (2 проекта за 381 551,87 лв.): 

 "Нови възможности за грижа" (Община Русе партнира на Агенция 

"Социално подпомагане" (АСП) и в края на месец юни 2015 

предоставените средства са в размер на 25 752,02 лв.) 

Изпълнението на проекта цели лицата с трайни увреждания да ползват услугата 

"Личен асистент", с което да се осигури качествена грижа на хора, нуждаещи се от 

помощ за обслужване.  

 "И аз имам семейство" (Община Русе е сред общините, партньори на 

АСП; по проекта към 30.06.2015 г. са усвоени 355 799,85 лв.) 
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Благодарение на проекта се предоставя шанс за разширяване на възможностите 

за развитие на приемната грижа и увеличаване броя на приемните семейства, които да 

се грижат за деца в риск от изоставяне. 

Проект по ПУДООС /ОП "Околна среда":  

 "Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на 

територията на гр. Русе" (22 411 594,40 лв.) 

Реализацията на проекта ще даде възможност за съвременно и безопасно 

обезвреждане на отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на почвите, 

подземните и повърхностните води и атмосферния въздух с цел намаляване на 

рисковете за човешкото здраве; ще се постигане съответствие с нормативните 

изисквания за условията за изграждане и експлоатацията на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Проект по ОП "Техническа помощ":  

 "Областен информационен център – Русе" (628 371,55 лв.) 

В Центъра се предоставя информация на всички социални, етнически и 

възрастови групи по отношение целите на кохезионната политика на Европейския съюз 

и възможностите за финансиране на проекти по линия на еврофондовете и от други 

източници.  

Проекти, финансирани от други източници (общо 6 743 880,70 лв.): 

 "Светилник – социално включване чрез единодействие на терапевти и 

институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации" 

(финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие 

по Програма "Социално включване" на Министерството на труда и 

социалната политика; стойност на проекта 1 364 816,82 лв.) 

По проекта е изградена и въведена в експлоатация специализирана детска 

градина, където подготвени екипи предлагат интегрирани социални услуги. 

Разработването на мрежа от подкрепящи дейности за преодоляване на изолацията на 

уязвими групи запълни съществени пропуски в цялостната социална политика, 

произтичащи от ангажираността на различни заинтересовани страни, между които 

координацията е недостатъчна. Детското заведение започна работа през учебната 

2014/2015 г. като филиал на ЦДГ "Червена шапчица" с пълен капацитет. 

 "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" 

(Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство 
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(ФМ на ЕИП); програма BG 06 "Деца и младежи в риск"; стойност на 

проекта 439 624,72 лв.) 

По проекта ще бъдат изпълнени образователни дейности в пет детски градини, 

а в три от тях – ЦДГ "Червена шапчица", ОДЗ "Снежанка" и ЦДГ "Звездица" – ремонтни 

дейности, които включват смяна на дограма, покривни конструкции, ремонт на 

занимални и санитарни помещения. Целта на проекта е да се създадат привлекателни 

условия в 5 детски градини в Община Русе, да се въведат модерни образователни 

методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение, 

включително и от ромски произход, и да се постигне трайно сближаване на деца от 

различни социални групи в интеграционна мултикултурна среда. За изпълнението на 

този проект партньори на Община Русе са две неправителствени организации от 

Кралство Норвегия. 

 "Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на 

домашно насилие и насилие, основано на полов признак и 

предоставяне на услуги в него" (Норвежки Финансов Механизъм 2009-

2014; програма BG 12 "Домашно насилие и насилие, основано на полов 

признак"; стойност на проекта 1 338 047,31 лв. ) 

В Центъра е предвидено да се предоставят минимум 15 услуги, насочени към 

справяне с проблема за домашното насилие от страна на жертвите и предотвратяване 

на бъдещи ситуации от подобен характер. 

 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Русе" (ФМ на ЕИП 2009-2014, 

програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"; 

стойност на проекта 825 499,43 лв.) 

Община Русе успешно реализира проект "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе" и проект 

"Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка-

2". Настоящият проект надгражда тези проекти. 

 "Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II" 

(програма "Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви 

транснационални тематични туристически продукти" на Главна 

дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия; 

дял на Община Русе: 71 519,32 лв.) 

Община Русе е партньор по проекта, а водещ партньор е Дунавският 

компетентен център със седалище в Белград (Сърбия). Останалите партньори са 

туристическа агенция Robinson (Сърбия), Национално бюро по туризъм на Румъния, 

Национална туристическа организация на Сърбия, Хърватска икономическа камара, 

туристическа агенция Globtour Event (Хърватия), Винарна Alcovin SRL (Румъния). 

Основната цел е да се популяризира маршрутът и да се създадат предпоставки за 
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сътрудничество между заинтересовани страни от сферите туризъм, културно-

историческо наследство и винарска индустрия. 

 "Осигуряване на топъл обяд в Община Русе" (програма "Осигуряване на 

топъл обяд-2015 г."; Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в България; стойност на проекта: 25 599,00 лв.) 

Финансира се дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие – 

Обществена трапезария" – Русе в периода от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г., като 

ежедневно се предоставя топъл обяд на 100 лица и деца от уязвими групи, които са 

затруднени в осигуряването на прехраната си. 

 "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други 

уязвими групи на територията на общини от Област Русе" (Българо-

швейцарска програма за сътрудничество; общо за всички партньори: 2 

458 984,00 лв.) 

По този проект Община Русе си партнира с други общини и организации с цел 

предлагане на интегрирани услуги, съчетаващи облекчен достъп на ромите 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.  

 Национална кампания "За чиста околна среда" на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда, МОСВ 

В рамките на кампанията оказваме подкрепа на малките населени места и 

кварталите за реализацията на проекти, като през 2015 г. са налице 8 проекта за 59 

790,10 лв. 

 Кампания "Малки населени места" на Община Русе 

Целта на кампанията е да бъдат реализирани проекти за подобряване на 

жизнената среда на малките населени места/кварталите на територията на Община 

Русе. Тук се финансираха общо 16 проекта на стойност 160 000,00 лв. 

Предстои реализацията на проект "Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекти детска градина "Чучулига" и детска градина "Радост" 

(Национална схема за зелени инвестиции; общо за двете детски градини: 501 956,00 

лв.). Налице е одобрен проект и предстои да се подпише договор. 
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2. Стратегическо планиране 

През 2013 г. беше разработен и приет Общински план за развитие 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 2014-2020г.: 

 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. 

За реализацията на стратегическите цели на Общинския план за развитие на 

Община Русе за периода 2014-2020г., в Програмата за изпълнение са заложени 451 

проекта на обща стойност 1 439 561 939 лв.  

Съгласно чл. 9 от Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие 

е част от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие, поради което, неговото изпълнение, според разпоредбите на 

чл. 30, подлежи на наблюдение и извършване на оценка за отчитане на резултатите, 

които допринасят за регионалното развитие. На това основание ежегодно са изготвяни 

годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие 

на Община Русе 2007-2013 г. и 2014-2020 г. 

През 2014 г. беше изготвена и одобрена Последваща оценка на Общинския план 

за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г. Анализирана е степента на 

постигане на заложените цели и устойчивостта на резултатите, проследява се общото 

въздействие от изпълнението, както и е направена оценка на ефективността и 

ефикасността на ресурсите, използвани през периода на действие на общинския план.  

В изпълнение на проект "Община Русе – инвестиционно привлекателна и 

енергийно независима", финансиран от ОП "Административен капацитет", бяха 

разработени два стратегически документа за периода 2014-2020 – Стратегия за 

инвестиционен и сити маркетинг и Стратегия за устойчиво енергийно развитие, които 

кореспондират със съответните секторни политики на Община Русе. Основната цел на 
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проекта беше насочена към осигуряване на устойчиво икономическо и енергийно 

развитие на Община Русе, чрез разработване на секторни стратегии, съобразени с 

местните условия и потребности. Изпълнението на проекта осигури включването на 

всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на местните политики на 

Община Русе чрез обществено консултиране на секторните стратегии за периода 2014-

2020 г. Доброто планиране на местните политики е определящ фактор за 

ефективността на тяхната последваща реализация и в този смисъл гарантира 

успешното им изпълнение през периода 2014-2020 г. В допълнение, бяха изготвени 

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на 

политиките в сферата на инвестиционния и сити маркетинг, както и в сферата на 

устойчивото енергийно развитие. Изготвена е също оценка на развитието на Община 

Русе през периода 2007-2013 г. в секторите "местно икономическо развитие" и 

"енергийно развитие". 

През отчетния период бяха разработени още следните планове и стратегически 

документи: 

 План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 – 

2024 г.; 

 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 – 2024 г.; 

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община 

Русе за периода 2015-2020 г. 

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 съвет за развитие на Северен централен район са изготвяни 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". 

През 2014 г. екип на дирекция "Европейско развитие" се включи в проект на 

НСОРБ "Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги", 

финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". Експерти от 

Община Русе участваха в обучения за обучители, като впоследствие обучиха експерти 

от други общини по темите "Управление и лидерски умения, принципи и модели на 

добро управление. Добри общински практики" и "Комуникация с гражданите и 

отчетност на местната власт". 
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РЕСОР "ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ" 

 

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; отговаря за разработването и 

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

общинската собственост; отговаря за разработването и реализацията на стратегии, 

програми и проекти в сферата на икономиката, инвестициите, търговията, туризма и 

рекламата; осъществяването на оперативен контрол на дейността на управителите на 

общинските търговски дружества и Общинските предприятия; подготовката и 

провеждането 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". 

1.1. Отдел "Общинска собственост"  

През отчетния период изпълнените дейности в отдел "Общинска собственост" са 

в следните направления 

Придобиване на имоти в собственост – безвъзмездно по реда на чл. 54 от ЗДС и чрез 

покупко-продажба 

През мандат 2011-2015 акцент в работата е увеличаване собствеността на 

Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост, които 

са от съществено значение за развитието на общината и носят дългосрочни доходи. 

За периода от 01.11.2011 г. до 25.08.2015 г. Община Русе е придобила общо 52 

бр. имоти на стойност по данъчна оценка 25 484 740,13 лв., от които:  

 безвъзмездно от държавата по чл. 54 от ЗДС – 48 имота с обща 

стойност по данъчни оценки 18 012 131,37 лв., в т.ч.: корпуси "К" и "Л" 

от сградата на Доходно здание /с данъчна оценка 7 517 169,40 лв./; 

гражданско летище за обществено ползване – Русе, с. Щръклево /6 

имота на обща стойност по данъчна оценка – 4 942 550,00 лв./; имот 

на ул. "Мадарски конник" №8 /с данъчна оценка 1 505 218,50 лв./; 

имот на ул. "Братя Обретенови" 9 – бивша Професионална гимназия 

по транспорт /с данъчна оценка 1 290 945,40 лв./; два имота в Източна 

промишлена зона в района на ГКПП "Дунав мост"; имот на ул. 

"Червен" №2; язовир Николово; езеро "Липник"; апартаменти и 

административни помещения в кв. "Дружба" 3, бл. 4; други жилищни 

имоти. 
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 чрез покупко-продажба – 4 имота, в т.ч. подземни гаражи на три нива 

с обща площ от 31 075 кв.м. в многофункционалната спортна зала с 

данъчна оценка 7 416 405,50 лв. /цена на закупуване 9 000 000 лв./; 

Гребна база Николово – с данъчна оценка 55 310,30 лв. /цена 175 200 

лв./; два имота – хидромелиоративно съоръжение м. "Под ормана" 

/цена 1 946,96 лв./, м. "Арнауд дере" за приобщаване към гробищен 

парк /цена 7000 лв/. 

Замяна на имоти в горски територии 

С Решение №616/12.08.2015 г. се извърши замяна на 22 имота от общинския 

горски фонд с цена на замяната 7 973 801 лв. за 45 държавни имота в района на 

"Лесопарк Липник" в с. Николово и "Западен Парк Приста" с цена 7 895 562 лв. 

Община Русе възнамерява да изготви и реализира проект за създаване на 

крайградски зони за отдих и развлечения на жителите и гостите на града. Замяната е 

възможност да се осъществи проекта за изграждане на парк "Липник", както и 

създаване на благоприятни условия за разширяване на съществуващия зоокът и 

превръщането му в атрактивен зоопарк на града. 

Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище 

за обществен транспорт с регионално значение "Пристис" 

Общо реализирани приходи в размер на 612 768 лв., от които: 

 приходи от фиксирани месечни възнаграждения – 226 957 лв.; 

 приходи от пристанищни такси – 385 811 лв. 

Дейност по разпореждане с общинска собственост 

Общо реализирани 293 бр. сделки за 3 211 955 лв., от които:  

 продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  – 155 055 лв.; 

 продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС  – 2 788 907 лв.; 

 продажба по ЗУТ – 129 586 лв.; 

 учредяване право на строеж за гаражи – 75 334 лв.; 

 учредяване право на строеж за обекти – 26 186 лева; 

 делба  – 36 888 лв.. 

В годишните програми 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 
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Към момента са съставени общо 7 487 бр. актове за общинска собственост, като 

за отчетния период са новосъставени 863 бр. актове на застроени и незастроени 

недвижими имоти, земеделски земи и гори. 

Дейност по управление на общинската собственост 

Безвъзмездно право на ползване: 

 на имоти, частна общинска собственост, предоставени на юридически 

лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна 

дейност – 13 бр. договора; 

 на имоти, публична общинска собственост, предоставени на "Спортен 

лекоатлетически клуб Дунав Русе" – 3 бр. договора. 

Безвъзмездно право на управление: 

 на имоти, частна общинска собственост – 16 бр. договора, от които 6 бр. 

за предоставяне на социални услуги – Дневен център за стари хора, 

Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи лица, 

Приют за бездомни лица; Център към Център за психично здраве. 

 на имоти, публична общинска собственост, предоставени на юридически 

лица и звена на бюджетна издръжка – 34 бр. договора, от които 3 бр. за 

предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип, 

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства.  

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 Община Русе от участието й в търговски дружества 

за първи път предприехме радикални действия за прекратяване участието й в губещи 

общински търговски дружества. На основание изготвени индивидуални финансово-

икономически анализи на 14 общински търговски дружества (от които 9 лечебни 

заведения) и на 10 търговски дружества, в които Община Русе е акционер или 

съдружник в капитала предприехме следните действия:  

 с решение на ОбС – Русе стартира процедура за откриване на 

производство по несъстоятелност на "Изкуство-Д.В" ЕООД, която е 

финализирана с решение на РОС и обявяване на неплатежоспособността 

на дружеството, считано от 01.06.2013 г. 
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 прекратихме членството на Община Русе като съдружник в "Истър-

инженеринг" ООД. 

 прекратихме чрез ликвидация общинските търговски дружества: "Център 

за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов" ЕООД, "Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина" ЕООД, "Хляб и хлебни 

изделия" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД и "Обреден дом" ЕООД, като 

същевременно са създадени Общински предприятия Паркстрой-Русе и 

Обреден дом. 

 обявихме публичен търг с явно наддаване за продажба на 560 бр. 

поименни налични акции, които представляват 25% от капитала на 

"АГРОПРОДУКТ" АД- Русе, собственост на Община Русе, за който няма 

закупена тръжна документация, въпреки заявения инвеститорски 

интерес.  

 През 2014 г. извършихме приватизационна продажба на "ДКЦ-2-Русе" 

ЕООД. 

Внесен дивидент в общинския бюджет: 

 "Общински пазари" ЕООД - 105 хил. лв. и 157 хил. лв. такси по Наредба 

№16 на ОбС-Русе; 

 "В и К" ООД - ежегодно в размер на 118 хил. лв.;  

 лечебните заведения се освободени от внасяне на дивидент.  

Оптимизирахме дейността на всички 8 бр. общински предприятия (ОП) чрез 

преобразуване и откриване на нови ОП и актуализиране на Правилниците и 

структурата им. Целта ни е подобряване на работата им, намаляване на разходите и 

реализация на по-високи приходи в бюджета на общината чрез включване на нови 

дейности в предмета на ОП. Създадено е ново ОП "Социално предприятие – общинска 

трапезария" за подпомагане на специфични уязвими групи от населението на 

общината. Преструктурирани са: ОП "Арт" и ОП "Доходно здание" в ОП "Русе Арт". 

Създадени са ОП "Паркстрой-Русе" и ОП "Обреден дом". ОП "Спортни имоти", ОП 

"Комунални дейности" и ОП "Управление на общинските имоти" са с изменен и 

допълнен предмет на дейност.  

Приватизация 

Включването на обекти в плана за приватизация става след преценка за успешна 

реализация на продажбата с оглед осигуряване на средства в общинския 

инвестиционен фонд за инвестиционни цели, включително за придобиване на 

дълготрайни материални активи със социално предназначение. 

В резултат на проведени търгове за продажба на общинска собственост по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол са реализирани приходи за 
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отчетния период в размер на 4 116 824, 62 лв. в т. ч от продажбата на правото на 

собственост върху дела от общинското участие в капитала, представляваш сто на сто от 

вписания капитал на "ДКЦ-2-Русе" в размер на 2 942 000 лв. 

С решение на ОбС-Русе са предоставени 220 000 лв. на 4 лечебни заведения-

общински търговски дружества за закупуване на медицинска апаратура, под формата 

на капиталов трансфер. 

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, изпълнихме следното: 

 финализирахме процедурата по отдаване на концесия спирките на 

градския транспорт, като са сключени 2 броя концесионни договора. 

Изградихме 260 спирки от линиите на градски транспорт за обществен 

превоз на пътници на територията на град Русе; 

 през отчетния период осъществихме 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 получава ежегодно 

концесионно възнаграждение в размер на 159 700 лв. 

Защита на потребителите 

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

интересите на гражданите се извършва превантивен и последващ контрол в обектите 

за търговия, услуги и туризъм. Извършени са общо 4 082 бр. проверки на обекти на 

територията на Община Русе, като: 

 съставени са общо 111 бр. акта за констатирани нарушения; 

 издадени са 111 бр. наказателни постановления, като общата сума на 

наложените административни наказания е 24 110 лв. 

 общо внесени суми от наложени глоби и имуществени санкции – 95 687 

лв. 

Постъпили са 280 бр. жалби на граждани, относно рекламации на стоки и услуги. 

50 % от жалбите 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.  
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Селско стопанство 

 Периодично 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. 

1.3. Общинско предприятие "Русе арт" 

Общинското предприятие "РУСЕ АРТ" се сформира през 2012 г. с Решение на 

ОбС - Русе от четири отделни общински предприятия и звена – "Радио Русе", ОП "АРТ" - 

звено "Реклама" и звено "Туризъм", и ОП "Доходно здание". С Решение на ОбС – Русе 

през 2012 г. се добавят още две нови звена в структурата на предприятието – "Клуб на 

дейците на културата" и "Общински духов оркестър - Биг бенд Русе". Така създаденото 

предприятие е структурирано от шест отделни предприятия и звена с разнородна 

дейност, които за две години и половина успяха да се обединят и заработят като един 

екип. 

Предметът на дейност на Общинско предприятие "Русе арт" е: популяризиране 

на региона като привлекателна дестинация за фестивален, конферентен и културен 

туризъм в съответствие с Управленската програма на Община Русе; изпълнение на 

Програмата за развитие на туризма на Община Русе; иницииране, организиране и 

реализиране на събития в сферата на културата чрез Клуба на дейците на културата; 

развитие на Общинския духов оркестър като съвременен Биг-Бенд състав; техническо 

осигуряване на 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; стопанисване и отдаване под наем на помещения в 

Доходно здание за театрални представления и други сценични, културни, 

развлекателни и конгресни събития; рекламно-информационна дейност чрез радио и 

осъществяване на дейности, свързани с реализирането на външната реклама, набиране 

на рекламодатели и изготвяне на договори за разполагане на Рекламно-

информационни елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени. 

През отчетния период, в ОП "Русе арт" са реализирани дейности по звена и 

направления както следва:  

"Външна реклама" и "Инженерно-техническо осигуряване"  

През отчетния период, в ОП "Русе арт", звено "Външна реклама" и "Инженерно-

техническо осигуряване" са извършени следните нови дейности: 
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 Изработени и монтирани нови 4 бр. информационни табла с подходящ 

дизайн, съобразен с конкретната архитектурна среда, пред сградата на 

Доходно здание за информиране на гражданите и гостите на града, за 

предстоящи културни, туристически, обществени, спортни и други 

събития, мероприятия и инициативи на Община Русе, Общински съвет - 

Русе и Европейски проекти за нуждите на Община Русе; изработени са 8 

броя защитни рамки върху 4 броя нови информационни табла по ул. 

"Александровска" в отсечката от пл. "Хан Кубрат" до пл. "Батенберг" 

 Поставени са нови 20 бр. обществени-информационни табла на 

територията на града за поставяне на безплатни афиши и съобщения на 

гражданите, като общият броя на таблата е вече 34. Броят на 

действащите договори за предоставяне право на поставяне на РИЕ под 3 

кв.м към 31.07.2015 г. е 180 бр. 

 Монтаж/демонтаж и системна поддръжка на националните и общински 

знамена, разположени по 4 бр. направления по входно изходните 

магистрали за София, Варна; Силистра и Дунав мост – 308 броя знамена.  

 Закупена е нова коледна украса. 

 Монтаж и демонтаж на сцени, сценично осветление, екрани, знамена, 

коледни елементи, коледни елхи, къщи за Коледен и Мартенски базари, 

както и поставяне на различни видове знамена и рогатки за тържествени 

събития. 

 Техническо обезпечаване на мероприятията от културния календар на 

Община Русе. 

 Монтаж и демонтаж на РИЕ под 3 кв.м. /указателни табели, 

транспаранти, хоругви и други/, разполагане на рекламни материали. 

 Монтаж и демонтаж на къщички за коледен и мартенски базар. 

 Реновиране на афишни табла. 

 Ремонт на коледни елементи. 

Общински Духов Оркестър - БИГ БЕНД РУСЕ 

Изявите и дейностите на Биг Бенд Русе за периода са следните: 

 Участие в тържествени церемонии и мероприятия на Община Русе. 

 Посрещане на туристически пасажерни кораби на пристанище Русе с 

концертна програма. 
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 Реализиране на концерти. Гост солисти на бенда са най-добрите 

български джаз музиканти -Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Венцислав 

Благоев, Хилда Казасян и др.  

 Организация и провеждане на собствени концерти и участия в 

национални и международни фестивали и конкурси за 2012-2015 г. - 232 

бр., както следва: 2012 г.- 48 бр.; 2013 г. - 51 бр.; 2014 г. - 61 бр.; 2015 г. - 

72 бр. /заложени по план/ 

В резултат на своята творческа дейност Биг Бенд Русе е номиниран в 

престижните национални награди "Кристална лира 2013" в категория "Оркестрово 

изкуство", като това е първият духов оркестър номиниран в тази категория. 

Поради изключителен принос за развитието на българското професионално 

изпълнителско изкуство, Биг Бенд Русе получи 4 награди от Съюза на българските 

музикални и танцови дейци – две "Златна лира" на оркестъра и диригента и две 

"Сребърни лири" на двама от солистите на състава.  

Клуб на дейците на културата (КДК) 

Най-важните направления в нашата работа и участие в проекти и програми в 

Общинския културен календар, като част от ОП "Русе арт", са специфични клубни изяви 

като:  

 Участие с традиционни цели и дейности на клуба, като устойчиви форми, 

актуални и през периода 2013 - 2015 г.  

 Периодични концерти на русенския джаз клуб, чиято дейност започва 

през 1975 г. и не е спирала до днес. Ежегодно се провеждат 4 джаз клуба, 

като новото е поне един клуб с участието на русенски джазмени. 

 КДК е основен организатор на Националните джаз фестивали, които са 

включени в националния културен календар и се провеждат ежегодно 

през месец ноември. През отчетния период се проведоха при много 

голям успех 4 издания на този форум, който е единствен по рода си в 

България. Увеличихме дните от два на три, като в първия ден посветихме 

на русенското участие в джаза. 

 Освен приходите от ползване на зали в КДК, увеличихме приходите от 

продажба на билети, както следва: 2013 г. - 5 000 лв.; 2014 г. - 6 000 лв.; 

2015 г. - 6 000 лв. /заложени по бюджет/ 

През последните осем години успешно се провежда кинолектория "Избрано 

европейско кино", а от 2011 година експериментираме съпътстваща кинолектория за 

целеви групи учащи от горния курс, включваща класически образци от българската 

филмова класика с филми по произведения, изучавани в часовете по литература. За 

големия интерес допринася и лектора Коста Биков – изявен български кинодеец. 



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

28 

Изнесохме част от прожекциите в зала "Европа" на Доходно здание, като съществено 

увеличихме броя на публиката – за последната година с 300 души. 

Новите форми в дейността на КДК са: 

 Организиране на тематични изложби на художници и фотографи – във 

фоайе на Доходно здание: за 2014 г. – 4, за 2015 по предварителен план – 

6. 

 Участие в общински и регионални проекти в сферата на изкуството и 

културата. Инициирахме и провеждаме вече втора година Фотоконкурс 

"Запази духа на Русе" – за 2014 г. Имахме 150 участващи снимки. През 

тази година очакваме доста повече. 

 С голяма популярност се проведе за първи път фотоконкурса за "Най-

щура снимка" по време на ежегодния карнавал на Русе. 

 Издадохме книга със спомени за доайена на русенския джаз Петър 

Петров Парчето – "Свободният полет на духа". 

 Съвместната дейност с творчески съюзи и групи, фондации, 

неправителствени организации , фирми и физически лица, работещи в 

областта на изкуството и културата се увеличи значително и от 35 са 

увеличени през 2015 г. на 45. 

Продължаваме да работим по откриване на незаети ниши в културното 

пространство на Русе.  

"Доходно здание"  

Във връзка с предприетите нови инициативи в работата на Доходно здание, като 

активна рекламна кампания за популяризиране на дейността /разработването на 

Фейсбук страницата на Доходно здание, дипляни, радиореклама, поставяне на 

информационни табла/, създаването на маркетингово портфолио на Доходно здание и 

представянето му на голям брой потенциални ползватели, създаването на 

информационна Интернет страница, както и реализираните от Община Русе качествени 

и мащабни събития, Доходно здание се превърна в притегателен социален и културен 

център, който привлича вниманието едновременно на публика и ползватели. 

Общият брой на мероприятията в Доходно здание /възмездно и безвъзмездно 

ползване на залите на основание Наредба 16 на Общински съвет-Русе/ - 958 бр. – 2012 

г. - 123 бр.; 2013 г. - 172 бр.;  2014 г. - 313 бр.;  2015 г.- 350 бр. /заложени по план/. 

Налице е трайна тенденция към увеличаване заетостта на залите и 

мероприятията инициирани и организирани от ОП Русе арт и Община Русе.  

"Радио Русе" 
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От 01.08.2012 г Радио Русе е част от ОП "Русе арт". Това наложи въвеждането на 

нова структура и промяна в концепцията на програмата. Освен програма в кабелната 

радиомрежа - 15 хил. абоната, Радио Русе започна излъчването на 24-часова програма 

в интернет, както и създаде нови информационни интернет страница и фейсбук 

страница. 

По този начин Радио Русе от регионално кабелно радио се превърна в медия, 

достъпна от всяка точка на света. Потребителите в интернет страницата на ден са 

средно между 2 и 4 хиляди, като сме достигали и пикови посещения от 8 хил. души. 

Чрез Фейсбук страницата има обхват до 20 хил. потребители. 

Това доведе до привличане на аудитория в по-голям възрастов диапазон. През 

2014 г- Радио Русе излъчва пряко както в кабелната радиомрежа, така и в интернет 

заседанията на Общински съвет - Русе. 

През 2014 г. пуснахме на сайта на Радио Русе мобилно приложение за слушане 

онлайн, което го направи предпочитано за слушане при преките предавания на 

заседанията на Общински съвет . 

 Радио Русе се превърна в предпочитан партньор за реализирането на широки 

обществени, образователни, културни,благотворителни, социални и политически 

кампании. Като резултат от въведените промени приходите от реклама се увеличиха 

многократно. 

 "Туризъм и маркетинг" 

В рамките на програмния период сферата на туризма бе приоритетна. 

Базирайки се на направеното до момента развихме дейността и потърсихме по-широко 

взаимодействие с местния туристически бизнес. Работата на общинския екип бе изцяло 

ориентирана съгласно нуждите на туристическите субекти в Община Русе. Активната 

положителна комуникация между туристическия бизнес в общината и местната 

администрация допринесе за разчупване на маркетинговите дейности и по-активното 

популяризиране на Община Русе като привлекателна туристическа дестинация както на 

вътрешния, така и на външния туристически пазар.  

Община Русе като привлекателно място за бизнес и туризъм бе успешно 

представена на най-големите туристически изложения в света: 

 Международно туристическо изложение в Лондон, Великобритания през 

2013 г.; 

 Международно туристическо изложение в Берлин, Германия през 2014 г.;  

 Международното туристическо изложение в гр. Пестум, Италия през 2014 

г.;  
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 Традиционните за Община Русе международни изложения в - Букурещ 

през ноември 2013 г., март 2014 г. , ноември 2014 г. и през месец март 

2015 г.  

Община Русе популяризира туристическите си обекти и на най-големите 

изложения в страната, ориентирани към българския пазар: 

 "Ваканция и СПА експо" през 2012, 2013, 2014 и 2015 г.;  

 Изложение на Общините в рамките на международен панаир Пловдив 

през 2013 г.;  

 "Зелени дни" през 2013 и 2014 г. ;  

 Международно туристическо изложение "Културен туризъм" в гр. Велико 

Търново през 2013, 2014 и 2015 г.  

 Черноморски туристически форум в гр. Варна през 2014 г.; 

 "Планините на България – гостоприемство в четири сезона" в к.к. 

Пампорово през 2014 г. 

На изложенията в България Община Русе участва с новозакупено собствено 

експо оборудване, което се отличава с индивидуален дизайн и визия. 

Популяризирахме региона и на туристическите и бизнес форуми, където търсихме 

контакти с водещи туроператори, работещи на територията на страната. 

Установихме полезно взаимодействие с АБТТА (Асоциация на българските 

туроператори и туристически агенти), което доведе до домакинството на Община Русе 

за провеждане на работна среща на асоциацията в Русе, през октомври 2015 г. На 

срещата водещите български туроператори (дилъри) на място ще се запознаят с 

възможностите за туризъм – културно-исторически туристически обекти, база за 

настаняване и ресторантьорство. Всички тези дейности би следвало да доведат до 

преодоляване на териториалната туристическа диспропорция и Община Русе да бъде 

активно предпочитана дестинация за опознавателен и културен туризъм.  

В рамките на мандата продължихме да организираме туристическото 

изложение "Уикенд туризъм" и Фестивала на туристическите забавления и анимации. 

Тези събития влязоха трайно в Националния туристически календар и всяка година 

през месец май Община Русе посреща като домакин над 140 изложители. Активната 

туристическа политика на Община Русе се радва и на изключителната подкрепа на 

изпълнителната власт. Успешното взаимодействие между местна администрация и 

ресорните министерства позволиха русенското туристическо изложение и фестивал да 

бъдат обогатени и желани събития за бизнес средите и българските общини. 

За периода успяхме да наложим нов модерен и привлекателен имидж на 

дестинацията като подобрихме туристическия маркетинг. Променихме визията на 

издаваните от Община Русе рекламни материали. Отпечатахме рекламни дипляни, 



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

31 

различни видове туристически карти и др., които предоставяме на местните обекти за 

настаняване. 

През 2012 г. – 4 вида по 4000 бр. (16 000 бр.) тематичен гид; двуезична брошура 

на български и английски - 30 000 бр.; дипляна на Туристически информационен 

център на български и английски език – 2000 бр. Карта на града на български и 

английски език - 4000 бр. Брошура с DVD за туристически маршрут на български и 

английски в тираж 1000 бр. 

През 2013 г. – Нов вид 4 гида по 4000 бр. от вид (16 000 бр.); 30 000 бр. 

двуезична дипляна за 10 туристически обекта, DVD за нов туристически маршрут (1 000 

бр.) и брошура с карта (1 000 бр.); Карти на града на български и английски език 4 000 

бр.  

През 2014 г. – Препечатахме 4 вида по 4 000 бр. (16 000 бр.) тематични гидове; 2 

000 бр. рекламни материали брошура и гид "Реки на времето"; 50 000 бр. тематични 

дипляни за туристически обекти; Двуезична карта за града и региона 10 000 бр. и 

10 000 двуезични карти на града – тип планшет.  

За 2105 г. предстои да препечатаме рекламно-информационни туристически 

материали – карти, дипляни и гидове. Създадохме медийни продукти, съдържащи DVD 

филми и пътеводител за града на български, английски и немски език.(общо 3 000 бр..) 

Създадохме тематични каталози показващи възможностите за туризъм и служат за 

бизнес наръчник на туроператорите. Създадохме три туристически рекламни филма –

"Природен парк Русенски Лом", "Русе - Европейските премиери на България" и "Русе - 

град на свободния дух", които бяха отличени на редица туристически форуми и 

филмови фестивали. Рекламирахме Русе в специализирани туристически телевизии. 

Участвахме с рекламни статии в специализирани издания и пътеводители. 

Рекламирахме туристическия потенциал на Община Русе в списания, които се 

разпространяват чрез националния български авиопревозвач, на борда на чартърни 

авиокомпании, дипломатически представителства и службите за търговско-

икономически връзки. Успяхме да подменим частично мрежата от информационни 

дисплеи, излъчващи рекламни филми за Русе, с точки на излъчване от най-

посещаваните градски хотели. Създадохме изнесен туристически информационен 

център, предоставящ денонощна онлайн туристическа информация за Русе на 

гражданите и гостите на града. Създадохме, поддържаме и обновяваме информацията 

в специализирания туристически портал www.rusetourism.org. Регулярно публикуваме 

рекламни статии в уеб базирани издания и пътеводители. Подпомагаме местни 

издания с туристическа и събитийна информация. Стартирахме туристическа рубрика в 

радио Русе и ежеседмично информираме слушателите за възможностите за туризъм в 

Община Русе.  

Продължихме да поддържаме туристическия информационен център, който 

предоставя на гражданите и гостите на града информация за туристическите обекти и 

http://www.rusetourism.org/
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богатия културен афиш на Община Русе. Средно годишно туристическия център 

обслужва около 7000 посетители. 

Продължихме и традицията на Русенския карнавал, като през последните две 

години всички дейности по организацията бяха поети от ОП "Русе арт". При средна 

посещаемост от 2-3 хил. души на годишно издание, през 2015 г. в Русенския карнавал 

се включиха над 15 хил. жители и гости на града.  

През 2013 г. създадохме и провеждаме ежегодно конкурса "Дунавски Лимес - 

годишни награди на Община Русе в сферата на туризма", целящ да стимулира местния 

хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски бизнес, чрез насърчаване на добрите 

практики, инициативността и добрата конкурентна среда, които да утвърдят Община 

Русе като привлекателна туристическа и бизнес дестинация. 

 

Таблица 1 Приходи на ОП "Русе арт" за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2014 г. 

№ Вид дейност Приход в лв/за период 

01.07-31.12.2012 2013 г. 2014 г. 

1 Рекламно право 132 764 214 909 195 690 

2 Радиореклама 2 097 9 371 10 249 

3 Участия Духов оркестър - 

 

2 520 3 780 

4 Ползване зали в Доходно 

здание 

7 440 20 316 15 228 

5 Ползване зали в Клуб на 

дейците на културата 

- 

 

298 571 

6 Глоби, неустойки, 

наказателни лихви и 

обезщетения 

- 

 

4 183 4 575 

 

За 2015 г. се очаква ръст на приходите от 10 до 15% на база предходната година, 

по позиции от 1 до 5.  

Със създаването на ОП "Русе арт" се оптимизира дейността на включените в него 

шест отделни звена. От структурирането му в сегашния вид, предприятието има две 

пълни календарни години на работа – 2013 г. и 2014 г. В рамките на тези две години се 

е увеличил капацитета на работа, свързана пряко с дейностите на всяко едно звено. 

Запазва се тенденцията на увеличаване на броя мероприятия и събития организирани 

и логистично подпомогнати от екипите на ОП "Русе арт", съгласно предмета на дейност 

на предприятието . Това от своя страна води, както до увеличаване на преките приходи 

към общинския бюджет, така и до увеличаване на посещаемостта на обществени 

мероприятия, организирани от общинска администрация и звената на ОП "Русе арт". 
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Увеличена е събираемостта на таксите и сумите по рекламни договори, което 

води до близо 10 пъти намаляване на приходите от глоби, неустойки, наказателни 

лихви и обезщетения. 

През първото полугодие на 2015 г. се запазват тези тенденции. Съгласно 

прогнозните резултати, очакванията са за изпълнение на заложените приходи за 2015 

г. Предвид спецификата на работа на ОП "Русе арт" основен показател за дейността са 

броя на организираните, проведените и технически обслужени мероприятия, събития, 

концерти и др. на общински и външни организации. 

1.4. Отдел "Търговия и наемни отношения" 

Отчетът в тази част представя управлението на нежилищни имоти публична и 

частна общинска собственост, респективно отдаването им под наем, поддържане на 

Информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, 

изграждане и поддържане на Информационен масив и издаване на разрешения за 

извършване на търговска и рекламна дейност на открито, участие в Общинската 

комисия по категоризиране на туристически обекти на територията на общината, 

определяне на категория и издаване на Удостоверения по Закона за туризма, 

ежемесечно обработване на Справки-декларации, за заплатен туристически данък от 

реализирани нощувки в местата за настаняване, подадени от хотелиерите до кмета на 

общината, управление на имоти и вещи – общинска собственост. 

Управление на общинската собственост – отдаване под наем на нежилищни имоти 

общинска собственост: 

 Проведени търгове и конкурси – 106 бр. 

 Сключени договори за наем – 1 439 бр. 

 Приходи от наеми – 7 060 193 лв. 

Търговска дейност - категоризиране туристически обекти, търговия на открито, 

организирани рекламно-промоционални събития на територията на Община Русе: 

 Такси от категоризиране на туристически обекти – 218 083 лв. 

 Такси от търговия на открито – 1 980 311 лв. 

Заетост на легловата база в местата за настаняване: 

 Брой регистрирани туристи – 595 562 бр. 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД – 9 258 587 лв. 

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 2011-2015 г. възлиза на 105 477 750 лв., в това число задължения от 
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минали години (недобори) общо в размер на 15 438 215 лв. и 3 521 140 лв. лихви за 

просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както следва:  

 Данък върху недвижимите имоти 20 637 847 лв.; 

 Данък върху превозните средства 17 731 767 лв.; 

 Данък придобиване на имущества 15 140 480 лв.; 

 Патентен данък 1 711 860 лв.; 

 Туристически данък 413 686 лв.; 

 Такса битови отпадъци 49 842 110 лв. 

Повишената събираемост на местните данъци и такси през годините 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 са 112 248 бр. данъчни 

декларации по ЗМДТ, в това число 29 387 бр. за недвижими имоти и 73 049 бр. за МПС.  

Издадени са 58 867 бр. различни видове удостоверения, в това число 39 511 бр. 

за данъчни оценки. Издадени са 2 671 фиша за административни нарушения по ЗМДТ 

за сумата от 58 590 лева, като постъпленията от тях за отчетния период са в размер на 

55 290.лв.  

Изпратени са до физически и юридически лица 8 490 бр. покани за доброволно 

изпълнение на задължения от минали години.  

Издадени са 3 987 акта за установяване на общински публични вземания от 

местни данъци и такса битови отпадъци за сумата от 12 135 120 лв. Събраните суми по 

актове са в размер на 7 769 683 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 5 530 бр. данъчни проверки, за установяване на факти и 

обстоятелства, за предприятия в производство по търговска несъстоятелност, за 

протоколи, съобщения и др. 

РЕСОР "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" 

 
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 
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стратегически цели в програмата за управление за мандат 2011-2015 г. Към дирекцията 

функционират Отдел "Култура" и Отдел "Образование, младежки дейности и спорт". 

1.1. Отдел "Образование, младежки дейности и спорт" 

Образование 

През последните четири години се наложи компонентът качество на 

образованието като негова неделима част от цялостния образователен процес и 

дейности, свързани с осигуряването на условията за образование в Община Русе. 

Заложените приоритети в тази сфера визират нов подход към работата и 

отговорностите на общината към предучилищното и училищно образование, както и 

към академичните среди и нива на обучение, с които кореспондират науката, високите 

технологии и иновации.  

За първи път през 2014 г. във формулата за разпределение на средствата в 

сферата на образованието Община Русе въведе компонент "Резултати в 

образованието", която стимулира работата в аспект качество на образователния процес 

в училищата. С това Община Русе стана първата и все още единствена община в 

България, която е заложила този показател и започва да формира индикатори за 

качество в образованието.  

Резултатът от прилагането му за две години доведе до: 

 двоен ръст на русенските училища, които ползват допълнителен финансов 

ресурс за показани резултати по-високи от средното ниво за страната на 

матури (при завършване на средно образование) и национално външно 

оценяване (при завършване на основно образование). 

 Регистърът на дипломите за средно образование на Министерство на 

образованието и науката показа, че учениците в Русе за 2015 г. са постигнали 

най-висок среден успех в сравнение с всички останали населени места в 

страната. 

Инфраструктура 

В отговор на растящата необходимост от разкриване на нови групи и 

изграждане на нови детски заведения в Община Русе през мандат 2011-2015 г. 

завършихме изграждането на нова детска градина в кв. "Чародейка" за 4 групи деца на 

възраст 3-7 години (максимален капацитет 100 деца), като филиал на ЦДГ "Червената 

шапчица". Реализирането на проект "СВЕТИЛНИК" – социално включване чрез 

единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани 

консултации" по програма на МТСП "Социално включване" осигури не само нови места 

в детско заведение, но и редица социални услуги, от които общността отдавна имаше 

необходимост. Проектът е 100% грантова схема на стойност 1 340 000 лв.  
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В началото на месец септември 2014 г. в кв. "Дружба" открихме нова детска 

градина за 4 групи (с максимален капацитет от 100 деца), като филиал към ОДЗ 

"Снежанка".  

Изграждането на новите детски заведения в кварталите "Дружба" и "Чародейка" 

благоустрои тези райони на града. Закрити са част от непредпочитаните филиали, 

разположени в жилищни сгради.  

В кв. "Възраждане" през м. март 2014 г. открихме нов филиал на ЦДГ "Ралица" 

за две групи (с максимален капацитет 50 деца), разположен в сградата на ОУ "Братя 

Миладинови", гр. Русе.  

През м. октомври 2014 г. предоставихме за ползване нов модул за една група с 

капацитет 25 деца към ЦДГ "Радост" в центъра на град Русе. 

Новите сгради са разположени в тези части на града, където има най-висока 

раждаемост и ново жилищно строителство. Изграждането на детски заведения е 

съпътствано с редица инфраструктурни подобрения в районите около тях.  

В периода на мандат 2011-2015 г. работата ни е свързана с осигуряване качество 

на 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. През последните две 

години от мандата открихме нови детски градини: ЦДГ "Снежанка-1", филиал "Братя 

Миладинови" на ЦДГ "Ралица", филиал "СВЕТИЛНИК" на ЦДГ "Червената шапчица" и 

нова сграда на ЦДГ "Радост". В резултат са разкрити общо 275 нови места в детските 

заведения. 

Учебната 2013/2014 г. за детските градини в Община Русе е първата, през която 

е въведен електронен прием на децата, които постъпват в първа група. 

Информационната система за електронно класиране е разработена от екип на 

дирекцията. Приети са правила и критерии за прием, които регламентират справедлив 

подход за класиране и разпределение на децата в детските заведения. През учебната 

2014/2015 г. бяха направени промени, съобразно потребностите и желанията на 

родителите. Въведеният критерий за местоживеене и откриването на нови детски 

заведения напълно задоволиха необходимостта от тази услуга във всички части на 

града и след последния прием за учебната 2015/2016 г. няма чакащи за приемане деца 

в детските градини. През учебната 2014/2015 г. всички новоприети деца на възраст от 3 

до 7 години са кандидатствали в детските заведения на територията на общината чрез 

подаване на заявление в сайта за прием. Трайна е тенденцията за намаляване на броя 

на децата в групите, съобразно нормативната уредба. По този начин се гарантира 

качеството на възпитателно-образователния процес в детските заведения и се 

осигурява оптимална среда за развитие на децата. 
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Електронният прием в детските градини в Община Русе се утвърди като добра 

практика. Лесният и бърз достъп до услуги за гражданите е гарантиран с новата услуга 

за електронно плащане на такса за детска градина, въведена от началото на учебната 

2015/2016 г. 

През учебната 2012/2013 г. децата, записани в детските заведения на 

територията на общината са близо 4500, като близо 2500 от тях са обхванати в групи за 

предучилищната подготовка в детските градини. През следващите години се 

наблюдава тенденция за запазване на общия брой деца, обхванати в детски 

заведения. Наблюдават се незначителни разлики в разпределението на децата по 

възрастови групи.  

 Най-голямата инвестиция в спортната материална база на училищата за повече 

от 10 години в Русе е изграждането на многофункционална спортна зала в СОУЕЕ "Св. 

Константин-Кирил Философ" на стойност 1 000 000 лв.  

За периода 2011-2015 г. са инвестирани над 345 000 лв. за подобряване на 

условията в детските градини на територията на Община Русе и над 2,2 млн. лв. в 

училищата.  

Бяха изградени газово-отоплителни инсталации в две детски градини – ЦДГ 

"Незабравка", ул. "Мидия Енос" и ОДЗ "Синчец", кв. Средна кула. Детските градини са 

оборудвани с нови котли, газопроводи, защитни централи за газ сигнализация и 

вентилация, на обща стойност 70 000 лв. Разходите за отопление намаляха с над 50%.  

Седем русенски училища са включени в проект на ОП "Регионално развитие" за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност. В сградите на СОУЕЕ "Св. Константин - 

Кирил Философ", СОУПНЕ "Фридрих Шилер", ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Тома 

Кърджиев", ОУ "Любен Каравелов", ОУ "Олимпи Панов" и ОУ "Никола Обретенов" е 

направeна външна топлоизолация, подмяна на дограма, поставени са силиконови 

мазилки, извършен е ремонт на покриви и подмяна на радиатори. Инвестирани са 3 

748 421 лв., от които над половин милион лева са осигурени от Община Русе. 

 През м. септември 2012 г. завърши ремонтът на покривната конструкция на 

сградата на СОУ "Христо Ботев" по проект "Красива България" на обща стойност 261 000 

лв.  

През 2013 г. е извършена реконструкцията и модернизацията на басейните в 

ЦДГ "Детелина", ЦДГ "Русалка" и ЦДГ "Пролет". Обновява се обзавеждането във всички 

детски градини на територията на Община Русе. До м. септември 2015 г. за текущи 

ремонти на материално-техническата база са изразходени в детските градини 181 928 

лв., а в училищата – над 720 624 лв. За придобиване на дълготрайни материални 

активи са предоставени 72 704 лв. в детските градини и 156 328 лв. в училища и 

обслужващи звена. Реновирани са дворовете и площадките на детските градини. Част 

от мероприятията са извършени със средства по проект ПУДООС – "Обичам природата 

– и аз участвам": през 2013 г. в ЦДГ "Русалка" и ЦДГ "Иглика"; през 2014 г. в ЦДГ 
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"Чучулига" и ОДЗ "Синчец", като са предоставени средства в размер на 5 000 лв. за 

всяка детска градина и през 2015 г. – общо 4 917 лв. – , в ЦДГ "Роза" с. Ново село 2 423 

лв. и в ОДЗ "Райна Княгиня" гр. Мартен 2 494 лв. 

В рамките на отчетния период завърши проектът "Национална схема за зелени 

инвестиции" на обща стойност 149 570,58 лв. 15% от тези средства са съфинансирани от 

Община Русе. Проектът въведе мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Незабравка-2" 

чрез външно саниране, изолация на подпокривни пространства, подмяна на дограма, 

енергоспестяващо осветление и корекции на съществуващата отоплителна инсталация 

(ТЕЦ). Основното финансиране е от Националния Доверителен ЕкоФонд. 

През 2014 г. в областта на предучилищното образование започна изпълнението 

на Проект по програма BG06 "Деца и младежи в риск" на ЕИП "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" на обща стойност 224 780.00 EUR с дейности за деца в предучилищна възраст в 5 

детски градини, като в три от тях се извърши саниране и строително-ремонтни работи 

на вътрешни и външни пространства. Обновени са ОДЗ "Снежанка", ЦДГ "Звездица" и 

ЦДГ "Червената шапчица".  

В контекста на Програмата за управление през мандат 2011-2015 г. приоритетно 

работихме за възстановяване, модернизиране и поддържане на материално-

техническата база в детските градини, училищата и обслужващите звена. За този 

период общата сума на осъществените строително-ремонтни работи в учебните 

заведения надхвърля единадесет милиона лева. 

Проекти  

Общински детски градини и училища участваха в проекти по ОП "Развитие на 

човешките ресурси" - Схема "Включващо обучение" - "Училищен плод", ОП "Развитие 

на човешките ресурси" -"УСПЕХ" – "Да направим училището привлекателно за младите 

хора", "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 ЦДГ 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", "Изкуството в природата през окото на обектива" по проект 

"КОМЕНСКИ" в ЦДГ "Чучулига"; проекти по секторна програма "КОМЕНСКИ" в ОУ "Иван 

Вазов", ОУ "Васил Априлов", ОУ "Братя Миладинови", СОУ "Възраждане", СОУ "Васил 

Левски" и АГ "Гео Милев"; проекти по секторна програма "ЕРАЗЪМ" – ОУ "Тома 
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Кърджиев", СОУЕЕ, СОУПНЕ и АГ "Гео Милев"; схема "Училищен плод" към 

Разплащателната агенция на фонд "Земеделие" – училища и детски градини.  

За повишаване на 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. 

В периода 2012-2014 г. Община Русе в партньорство с ОУ "Алеко Константинов", 

ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Никола Обретенов" реализира проект "Образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища 

на територията на гр. Русе", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" на 

стойност 134 562,65 лв. 

Сдружение БРТИМ в партньорство със СОУ "Васил Левски", ЦДГ "Червената 

шапчица" и ЦДГ "Ралица" осигуриха изпълнение на проект "Социализация чрез 

образователна интеграция", финансиран от ОП РЧР на стойност 352 427,56 лв. 

Проект "Заедно - ръка за ръка", финансиран от ОП РЧР на стойност 92 582,88 лв. 

направи възможна реализацията на дейности в ОУ "Отец Паисий" - с. Тетово, ЦДГ 

"Роза" филиал с. Тетово, ЦДГ "Роза" филиал с. Хотанца, НУ "Васил Априлов" - с. 

Хотанца. 

Тържества  

През отчетния период организирахме събития, посветени на Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май:  

 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; 

 Традиционно шествие на училищата; 

 Връчване на Награда "Русе" и "Студент на годината". 

Подновихме традицията за 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 и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото. 
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Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма за закрила на деца с 

изявени дарби.  

Общо за отчетния период Община Русе е разпределила над 80 хил. лева 

стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на 600 изявени 

деца в образованието, науката и изкуството. Годишни стипендии са получили 21 

ученици. 

В навечерието на 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 една минимална 

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

специална церемония се награждават отличници от основни, средни 

общообразователни училища, езикови и професионални гимназии от Община Русе. В 

края на всяка календарна година награждаваме учениците с изявени дарби, получили 

еднократна помощ или годишна стипендия, съгласно Наредба на Общински съвет – 

Русе. 

Извънкласни дейности 

Приоритетно създадохме условия за допълнителни педагогически услуги, 

алтернативно обучение и извънкласни дейности, които провокират творческия 

потенциал и ускоряват личностното израстване на децата и учениците. В детските 

градини на територията на общината най-малко 2 500 деца са обхванати в 

допълнителни занимания за ранно чуждоезиково обучение, балет, фолклорни танци, 

приложни изкуства, спорт.  

Интелектуалният и творчески 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 четиригодишния период в ЦУТНТ бяха обхванати около 5 000 ученици от І 

до ХІІ клас в 84 постоянни групи и 6 временни през учебните години, и 12 временни 

през ваканционните дни по следните направления: математика; информатика; 

информационни технологии; физика; английски език; изобразително изкуство; 

приложни изкуства; моделизми – авио-, авто-, ракето- и корабо-моделизъм, както и 

конструиране с "Лего"; 

В национални състезания и олимпиади са участвали повече от 300 ученици, 

подготвени във формите към ЦУТНТ – Русе. 

Център за ученическо техническо и научно творчество инициира и организира 5 

Регионални състезания в следните направления: математика, информационни 
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технологии, английски език и изобразително изкуство, в които ежегодно участват над 

1371 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. 

Предотвратяване и превенция на противообществените прояви на 

подрастващото поколение 

През мандат 2011-2015 г. особено внимание обърнахме 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 

Третият Общински годишен план за младежта на Община Русе бе приет през 

2015 г. в изпълнение на Закона за младежта с Решение на Общински Съвет Русе. 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".  

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, подкрепихме водещите русенски клубове в основните 

спортове.  

Признание за спортните постижения и за изграждане и поддръжка на модерна 

спортна база е обявяването на Русе за Европейски град на спорта за 2016 г. 
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Ежегодно приемаме Програма "СПОРТ", като за четиригодишния период 

Община Русе е инвестирала в спортните клубове, събития и турнири 1 640 000 лв., 

разпределени по години, както следва:  

 2011 г. – 300 000 лв. 

 2012 г. – 300 000 лв. 

 2013 г. – 403 500 лв. 

 2014 г. – 520 000 лв. 

 2015 г. – 520 000 лв. 

За организиране и провеждане на спортни прояви, състезания и турнири 

Община Русе е предоставила средства по години, както следва: 

ПО РАЗДЕЛ І "Ученически масов спорт" по Програма "Спорт":  

 2011 г. – 72 000 лв.; 

 2012 г. – 54 000 лв.; 

 2013 г. – 63 500 лв.; 

 2014 г. – 63 500 лв.; 

 2015 г. – 70 000 лв.  

ПО РАЗДЕЛ ІІ "Състезания под егидата на Община Русе" по Програма "Спорт":  

 2011 г. – 18 000 лв.; 

 2012 г. – 15 000 лв.; 

 2013 г. – 25 000 лв.; 

 2014 г. – 25 000 лв.; 

 2015 г. – 25 000 лв. 

ПО РАЗДЕЛ ІІІ "Подпомагане на спортните клубове" по Програма "Спорт":  

 2011 г. – 95 000 лв.; 

 2012 г. – 216 000 лв.; 

 2013 г. – 295 000 лв.; 

 2014 г. – 411 500 лв.; 

 2015 г. – 405 000 лв.  

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

спортове в тях са над 80. 
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Населението на град Русе е град с висок спортен дух. В спортни клубове са 

организирани около 20 000 души от различни възрастови групи. Любителски турнир в 

три дисциплини: лека атлетика, колоездене и стрийт баскетбол, с мото: "Спортувай в 

твоя град" се провежда ежегодно от няколко години. Ученическите игри се организират 

ежегодно от месец ноември до месец май. Състезанията се провеждат по осем вида 

спорт, за които Община Русе предоставя 20 000 лв. 

Спортният календар на Община Русе само за 2015 г. включва: 

 12 международни турнири; 

 24 национални първенства; 

 13 ученически олимпиади;  

 7 любителски прояви. 

Основни спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане 

от Община Русе и водещите клубове, които ги развиват за 2015г. са: 

 Баскетбол - СКБ "ДУНАВ" 

 Футбол - ФК "ДУНАВ - 2010" 

 Волейбол - СКВ "ДУНАВ" 

 Лека атлетика - СЛАК "ДУНАВ", СЛАК "ЛОКОМОТИВ 

Ученическа спортна школа 

Дейността на Ученическата спортна школа (УСШ) е насочена към 

усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка на 

учениците, към подбора и селекцията на талантливи деца за представителните 

училищни и клубни отбори. УСШ се явява естествено звено между масовия спорт, 

който се развива в училищата и високото спортно майсторство, което се развива в 

спортното училище и спортните клубове.  

В школата работят треньори по 5 вида спорт; лека атлетика, спортно 

ориентиране, тенис на маса, спортна гимнастика и волейбол. Ежегодно са обхванати 

около 500 деца на възраст от І до VІІІ клас. Учениците и техните родители проявяват 

най-голям интерес към спортовете баскетбол, волейбол и футбол. 

Освен редовния тренировъчен процес, школата изпълнява мероприятия от 

Националния календар за извънкласни дейности на МОН, календара на МОН за 

Ученически игри и общински спортни прояви. УСШ се включи с различни спортни 

прояви в Европейската седмица на движението и спорта, както и в организацията и 

провеждането на множество спортни празници, като партньор на училища и 

институции. 
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Бюджетът на УСШ е над 70 000 лв. за календарна година. Спортистите, 

обучавани в школата, участват към училищните отбори в Ученически игри, в спортния 

календар на УСШ, в клубните отбори от Държавния календар на федерациите и в 

различни мероприятия от общински мащаб. 

Общината насърчава УСШ да подобрява и разширява дейността, за да отговаря 

на интересите на повече деца. С увеличаване на спортовете ще се създадат по-големи 

възможности за извънкласни занимания, което от своя страна ще се отрази 

положително върху здравето и възпитанието на децата.  

1.2. Отдел "Култура" 

"Русе – град с европейска култура и културен туризъм" е стратегическата визия, в 

рамките на която изпълнението на управленската програма за мандат 2011-2015 г. в 

областта на културата доведе до реален напредък и ускорено развитие на културния 

процес. Мандатът е белязан преди всичко от силната обществена енергия, която 

общината акумулира в процеса по подготовката на русенската кандидатура за 

Европейска столица на културата 2019. Общината успя да капитализира тази енергия 

чрез мащабната кампания "Русе – град на свободния дух", целяща укрепване 

капацитета на организациите от публичния и граждански сектор, качество на културния 

продукт, културно многообразие с широк публичен и социален ефект, усвояване на 

нови културни пространства и алтернативи за творчество, стимулиране на творческите 

индустрии и междусекторните партньорства, споделено участие на гражданите, както и 

привличане на инвестиционен интерес от страна на бизнеса в полза на значими за 

развитието на градската културна среда каузи.  

 В рамките на периода бе разработен и първият от 1989 г. насам програмен 

документ Стратегически план за култура Русе 2020, приет в началото на 2012 г. от 

Общински съвет – Русе. За първи път документът приоритизира и постави на фокус 

основни принципи в развитието на местния културен процес, открояващи неговата 

роля като социален феномен, като ресурс за устойчиво обновяване и развитие, като 

водещ стимул за разгръщане на творческия потенциал на местните общности и като 

гарант за постигането на висок стандарт, нова добавена стойност и качество на живот. 

 Основен принцип в културната политика на Общината през мандат 2011-2015 г. 

бе преди всичко широкото взаимодействие с общинските, регионални и държавни 

културни институти, както и с редица организации от неправителствения сектор и 

местния бизнес, което осигури благоприятна среда за интензивно и ускорено развитие 

на културния процес, като обнови с разнообразни артистични и художествени практики 

съдържанието на общинския културен афиш. 

Особено важна роля в този процес изигра Общинската фондация "Русе – град на 

свободния дух", чиято активна позиция и подкрепа за редица граждански инициативи 

и алтернативни проекти в периода 2013-2015 г. диверсифицира чувствително 
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традиционния културен календар, като добави стойност и качествена промяна в 

развитието на градския културен пейзаж.  

Културни институти 

Дейността на основните културни организации, финансирани като държавна 

дейност чрез общинския бюджет (Регионалният исторически музей, Регионалната 

библиотека "Любен Каравелов", Русенската художествена галерия) поддържаше 

устойчиво висок обществен рейтинг и качество на музейния и библиотечен продукт, 

целящи като цяло повишаване капацитета на Русе като водещ културен център с 

национално значение.  

За Регионалния исторически музей периодът беше белязан от успешно 

прилагане на съвременните европейски стратегии за валоризация на културно-

историческото наследство чрез осъвременяване на музейните експозиции и 

въвеждане на интерактивни експозиционни продукти, целящи да повишат ефекта от 

туристическото предлагане и да превърнат културното наследство от обект на опазване 

в инструмент за развитие.  

Ключова роля за ускоряването на този процес изиграха откритите през м. 

септември 2014 г. нови музейни експозиции и обекти на РИМ – Русе, разположени в 

обновените експозиционни пространства на Историческия музей и в реконструираната 

след дългогодишен застой нова сграда на уникалния за страната Природонаучен музей 

(Екомузей с аквариум), който само за една година привлече рекорден брой посетители 

– общо 35 280, което го превърна в една от най-привлекателните културни и 

туристически дестинации в региона. Повишен интерес и посещаемост отбеляза за 

кратко време и новооткритият през март 2015 г. музей "Баба Тонка" с общо 

регистрирани 8 335 посещения. На тези изключително атрактивни и привлекателни за 

туристите нови музейни пространства се дължи и наблюдаваният рязък скок в 

посещаемостта през 2014 и 2015 г., като през последната година само за няколко 

месеца (към м. август/септември) броят на посетителите достигна 71343, което бележи 

38% ръст спрямо резултатите за цялата 2012 година. 

Устойчив ръст на посещенията се наблюдава и в работата на РБ "Любен 

Каравелов", където разнообразните библиотечни практики, обхвата и ускорените 

процеси на автоматизация на предлаганите услуги, както и обновяването на 

материално-техническата база, доведоха до реален и изключително успешен резултат, 

свързан както с активното участие на библиотеката в редица национални и местни 

кампании и програми, така и със спечелената награда за Русе "Най-четящ град в 

България" за 2012 и 2013 г. 

Важен фокус в дейността на русенските културни организации (музей, 

библиотека и галерия) за изминалия период очертава и тяхната проектна и 

партньорска дейност на местно, национално и международно равнище. Работата в 

мрежи, силният национален и международен аспект в тяхното развитие повишиха 
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устойчиво не само институционалния капацитет на русенските културни оператори, но 

и възможностите за прилагане, споделяне и обмен на съвременните практики в 

целевата област. За изтеклия мандат Русенската библиотека изпълнява и участва в над 

30 големи международни и национални проекта, инициативи и национални кампании, 

като инициира и 5 големи международни и национални конкурса; Регионалният 

исторически музей регистрира над 50 инициирани и реализирани в широко местно, 

национално и международно партньорство музейни проекти, а Русенската 

художествена галерия има 17 реализирани проекта, в т.ч. и един партньорски по 

Програма "Култура" 2007 – 2013 на ЕК. 

Ускореното институционално развитие на трите ключови за местния културен 

процес института през отчетния период е съпроводено от особено интензивен процес 

на взаимодействие с различни по състав целеви групи и прилагане на разнообразни и 

атрактивни инструменти за работа и привличане както на широката публика, така и на 

младежката аудитория и децата. Нарастващият брой детски образователни програми и 

формати (програма "Русезнание", летни образователни инициативи и работилници, 

творчески ателиета, детски ученически изложби, четения, Детска нощ в музея, Нощ на 

музеите и галериите и др.) превърнаха музейните и библиотечни пространства в 

притегателно място за младите русенци. За четиригодишния отчетен период над 89 000 

деца и младежи от Русе са преминали през залите на библиотеката и русенските 

музеи. 

Читалища 

Функциониращите на територията на Община Русе 23 читалища оформят друг 

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

политиките на общината за развитието на малките населени места и русенските 

квартали. Основният напредък в дейността им през отчетния период е свързан преди 

всичко с тяхната експертиза в областта на културно-образователните, информационни 

и социални практики, насочена към повишаване качеството и публичния ефект на 

читалищния продукт и устойчивото им развитие като съвременен общокултурен и 

информационен център, трайно свързан със стратегиите за допълващо образование и 

учене през целия живот.  

Тласък за технологичното и ресурсно развитие на читалищните организации 

осигури и текущият проект "Глобални библиотеки", финансиран от ПРООН, 

Министерството на културата и Фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" и целящ да улесни 

достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за 

общността чрез мрежата на читалищните библиотеки. В хода на изпълнение на проекта 

работещите по програмата осем русенски читалища (НЧ "Просвета 1928", гр. Мартен, 

НЧ "Захари Стоянов 1937", гр. Русе, НЧ "Пробуда 1901", с. Николово, НЧ "Пробуда 

1907", с. Тетово, НЧ "Надежда 1908", с. Ново село, НЧ "Тома Кърджиев 1873", с. 

Червена вода, НЧ "Георги Бенковски 1937", гр. Русе и НЧ "Просвета 1927", с. 
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Семерджиево) разшириха реално обема на предоставяните библиотечни и социални 

услуги, като разшириха видимо и капацитета си за взаимодействие с различни целеви 

групи и социални общности.  

Наблюдава се също чувствителен ръст в развитието на проектната дейност на 

читалищата (общо 61 реализирани или в процес на реализация проекти за периода 

2012-2014), което доказва повишена способност и капацитет на читалищата за работа 

по проекти. Особена активност в развитието на проектните дейности демонстрират 

русенските читалища "З. Стоянов", "А. Кънчев", "Хр. Ботев" и "Г. Бенковски" и 

читалищата в селата Николово, Басарбово, Сандрово, Тетово, Бъзън, Семерджиево и 

Хотанца. 

Налице е силен напредък в развитието на селищния културен календар и 

създаване на условия за мобилност на местните художествени състави. Общият брой 

на организираните читалищни събития и участия на любителските формации в 

регионални, национални и международни фестивали за периода достига 2912, а броят 

на спечелените награди 325, като 11 от тях през 2015 г. са от престижните национални 

събори на народното творчество в Копривщица и Рожен, спечелени от групите за 

автентичен фолклор на читалищата в кварталите Средна кула, Долапите и с. Николово.  

Общият напредък в дейността на читалищата по основните показатели през 

отчетния период се дължи в голяма степен и на разработената от Община Рус през 

2012 г. Методика за мониторинг на читалищните дейности, която въведе единни 

критерии за оценка и разпределение на допълващата общинска субсидия и се 

превърна в реален стимул за тяхното развитие. 

Общински културен календар 

Като един от основните инструменти за подкрепа и насърчаване на културното 

многообразие, културното предприемачество и междусекторните и публично-частни 

партньорства в областта на културата, Общинският културен календар формира най-

динамичната и представителна част от съвременния културен облик на града. 

Отчетният период регистрира сериозен напредък в това отношение като добави 

стойност към развитието на Русе като водещ културен и фестивален център от 

национален и международен формат с успешно реализирани над 45 мащабни 

международни, национални и регионални художествени събития с над 150 издания за 

четиригодишния период и повече от 1250 реализирани микросъбития.  

Пример за висок артистичен и художествен стандарт в това отношение са 

множеството организирани или подкрепени от Община Русе фестивали и събития, сред 

които МФ "Мартенски музикални дни" (премиран през 2015 със знак за европейско 

качество по проекта на ЕК "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа"), Есенният 

салон на изкуствата и културата, Националната джаз среща, Европейската театрална 

работилница, Международното биенале на миниатюрата, Международният летен 

фестивал "Сцена край реката", Русенският карнавал, Коледно-новогодишният 
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фестивал, Международният кинофестивал "Дунав – реката на Европа", Международен 

конкурс за екслибрис, Международният конкурс "Франц Шуберт", Международен 

конкурс за млади поп изпълнители "Северно сияние", "София Филм Фест" в Русе, 

Националният ученически театрален фестивал "К. Михайлов" в Русе и др.  

Широк обществен отзвук предизвикаха и инициираните в рамките на календара 

нови художествени формати, основани на културните и социални иновации и целящи 

диверсифициране на културния продукт – Фестивалът за съвременна градска култура 

"Аз, Градът" (най-мащабният проект в областта на културните иновации, изпълняван от 

Община Русе по ОПРР 2007-2013), Детският фестивал на изкуствата "Русе – всемир на 

таланти", Международният скулптурен симпозиум "Русе – 121 премиери", 

Международният фестивал на ледените фигури, Международният фестивал на 

пясъчните скулптури, Дните на визуалните изкуства Ponte Fest и др. 

Програма "Култура"  

Община Русе е една от първите в страната, въвела конкурсния принцип за 

финансиране на културни проекти като особено важен инструмент за повишаване 

качеството на културния продукт, за стимулиране и подкрепа на творческия сектор и 

културното предприемачество, както и за укрепване капацитета на културните 

оператори.  

По Програма "Култура" подкрепихме общо 90 проекта на стойност 206 485 лв. с 

видима тенденция за увеличаване на проектите, фокусирани върху развитието на 

публиките и изграждане на алтернативен образователен продукт, насочен към 

творческото развитие на различни целеви групи – основно деца, младежи и социални 

групи в неравностойно положение.  

Финансиране 

Общият размер на инвестираните в култура (местни и държавни дейности) 

средства чрез общинския бюджет и от външни източници за периода 2012-2015 

възлиза на 11 436 090 лв., в т.ч. средства от бюджета в размер на 8 396 980 лв. и обем 

на собствените приходи на културните организации и дейности в размер на 3 039 110 

лв. Финансовият резултат говори за успешна и ефективна маркетингова политика в 

дейността на Общината и русенските културни оператори, повишен капацитет в 

управлението на мащабни културни проекти и високо качество на културния продукт.  

С най-висок ръст са реализираните собствени приходи в РИМ – Русе – общо за 

периода 929 728 лв. Сериозен резултат бележат и собствените приходи в рамките на 

общинския културен календар – 697 401 лв., като 677 697 лв. от тях са реализираните 

приходи от външни източници в рамките на МФ "Мартенски музикални дни". 

Нарастване с 20% бележи и съфинансирането на творческия продукт на трите 

държавни културни института (опера, театър и куклен театър) – от 172 000 лв. годишно 

през 2012 и 2013 г., субсидията е увеличена на 232 000 лв. годишно за 2014 и 2015 г. 
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Постигнати резултати: 

 Осъществихме над 1 250 събития в рамките на международни, национални, 

регионални и местни фестивали конкурси и проекти от културния календар 

на Община Русе (концерти, изложби, спектакли, пърформанси, четения, 

филмови прожекции, творчески работилници и пр.);  

 Реализирахме над 400 бр. иновативни културни събития в рамките на 

Фестивала за съвременна градска култура "Аз, Градът" (2012-2014), 

Международния скулптурен симпозиум, Международния фестивал на 

пясъчните фигури, Международния фестивал на ледените фигури, Дните на 

визуалните изкуства и др.; 

 Нарастване на фондовете на РИМ – Русе, РБ "Л. Каравелов" и Художествена 

галерия – Русе с общо 38 673 фондови единици; 

 Развитие на процеса по дигитализацията на фондовете в Историческия 

музей, Художествената галерия и РБ "Л. Каравелов"; 

 Ръст на съфинансирането на творческия продукт на държавните културни 

институти от 186 100 лв. през 2012 и 2013 г. до 232 000 лв. годишно през 2014 

и 2015 г. 

 Финансирахме 90 проекта на стойност 206 485 лв. по програма «Култура» на 

Община Русе; 

 Осигурихме външно финансиране за дейности в размер на 3 039 110 лв. 

РБ "Л. Каравелов": 

 регистрирани 336 536 посетители и още 188 575 онлайн посещения в сайта и 

поддомейна на библиотеката; 

 регистрирани 24 280 читатели за периода 2012-2015 г., в т.ч. 7 865 деца; 

 заети библиотечни документи за периода общо 589 227 бр. 

 организирани 1 085 културни събития с 38 230 посетители; 

 167 участия на библиотечни специалисти в конференции и семинари; 

 организирани 304 квалификационни семинара и обучения; 

 осъществена методическа дейност в областта – 376 посещения; 

 реализирани и/или в процес на реализация 32 проекта и конкурса; 

 реализирани собствени приходи от дейност в размер на 256 741 лв. 

Регионален исторически музей:  

 организирани 166 временни експозиции (в т.ч. 20 пътуващи в страната); 
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 организирани 66 изложби; 

 открити 9 нови постоянни експозиции; 

 издадени 1015 информационни и научни материали; 

 реконструирани сгради на Екомузея и къща музей "Баба Тонка"; 

 ръст на посещаемостта на всички музейни обекти – общо за периода 235 062 

посетители, в т.ч. 76 481 деца и младежи, с ръст на посещенията през 2015 

(към м. септември) спрямо резултата за 2011 от 27 893 посетители; 

 участие като инициатор или партньор в над 50 мащабни проекта с местен, 

национален и международен формат; 

 реализирани собствени приходи от дейност в размер на 929 728 лв. 

Художествена галерия: 

 организирани 162 временни художествени изложби – самостоятелни и 

колективни на автори от страната и чужбина; 

 организирани 6 гостувания на мобилната изложба от фонда на галерията 

"Русенски сюжети – един век" в България, Румъния и Сърбия; 

 брой посетители за периода – 13 821, в т.ч. 3 150 деца и младежи; 

 17 реализирани проекта в рамките на местни, национални и международни 

програми; 

 реализирани собствени приходи от дейност в размер на 29 767 лв. 

Читалища: 

 реализирани 1 938 събития за местната общност в Русе и малките населени 

места; 

 реализирани или в процес на реализация над 70 читалищни проекта; 

 осъществени над 800 участия на любителските състави в регионални, 

национални и международни фестивали и събори; 

 получени 325 награди от участия на любителските състави в регионални, 

национални и международни фестивали и събори; 

 осигурено дофинансиране на читалищните дейности от общинския бюджет в 

размер на 80 000 лв. 

 реализирани собствени приходи от дейност в размер на 381 278 лв. 

Международни фестивали и събития: 

 Международен фестивал "Мартенски музикални дни" – 4 издания; 
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 Международен скулптурен симпозиум "Русе – 121 премиери" (2014); 

 Международен фестивал на ледените фигури (2014); 

 Международен фестивал на пясъчните скулптури (2015); 

 Фестивал за съвременна градска култура "Аз, Градът" – 4 издания; 

 Европейска театрална работилница – 4 издания; 

 Международен летен фестивал "Сцена край реката" – 4 издания; 

 Международно биенале на миниатюрата – 2 издания; 

 Международен конкурс за екслибрис – 3 издания; 

 Международен конкурс "Франц "Шуберт" – 2 издания; 

 Международен конкурс за млади поп изпълнители "Северно сияние" – 3 

издания; 

 Международен Лимес конгрес (2012); 

 Австрийски музикални седмици – 4 издания; 

 74. Световен конгрес и фестивал на УНИКА (2012); 

 Международен кинофестивал "Дунав – реката на Европа" – 2 издания; 

 Международен литературен фестивал – 3 издания; 

 Международен МитОст фестивал (2012); 

 Детски фестивал на изкуствата "Русе – всемир на таланти" – 4 издания; 

 Национална джаз среща – 4 издания; 

 Национален ученически театрален фестивал "К. Михайлов" – 4 издания; 

 София Филм Фест в Русе – 2 издания; 

 Национален конкурс за художествено слово – 3 издания; 

 Грийн Рок Фест – 4 издания; 

 Ponte Fest: Дни на визуалните изкуства (2014); 

 Национален мотосъбор – 3 издания; 

 Русенски карнавал – 4 издания; 

 Коледно-новогодишен фестивал – 4 издания;  

Общински детски център за култура и изкуство – Русе  

В Общинския детски център за култура и изкуство са изградени 20 форми на 

работа, които обхващат над 900 деца и младежи от Русенска община. За периода 2011-
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2015 г. екипът на Центъра се е стремял да разширява своята структура с цел обхващане 

на повече деца като предлага нови и интересни дейности и форми.  

През периода 2011-2015 г. центърът е имал над 550 участия и мероприятия, като 

от тях 230 са концертите; 58 детски тематични образователни утра; 32 литературни 

празници и състезания и 4 броя издания на книжка "Сладкодумка" с лично детско 

творчество на деца от Клуб "Приятели на книгата", 8 театрални постановки на Студио 

"Театър" и Детската театрална работилничка; 13 Национални фестивали и конкурси, 

организирани в гр. Русе от ОбДЦКИ, изложби и пленери на Школата по изобразителни 

изкуства, издаден оригинален диск с изпълнения на деца-солисти от Детска вокална 

група "Слънце" и много други. Наградите на деца и формации в ОбДЦКИ надхвърлят 

150 за този период. 

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; разработва концепции, единни цели и 

формира ясни приоритети за развитие на програми за промотиране на общественото 

здраве и социалните услуги; 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". 

2.1. Отдел "Социални дейности" 

През периода на управление през мандат 2011-2015 г. систематизирахме 

информацията за броя на потребителите на социални услуги, предоставяни в 

специализирани институции, в резидентни и услуги в общността. След направен анализ 

на потребностите на жителите на Община Русе актуализирахме и допълнихме 

Годишните планове за развитие на социалните услуги в общината за 2013 и 2014 г., 

като последният разработен и приет от Общински съвет- Русе План за развитие на 

социалните услуги е за 2015 г. с прогноза за 2016 г. 

Проекти 

Изпълнихме поетите ангажименти в Управленската програма за 

администриране на схема "Алтернативи" на проект "Подкрепа за достоен живот", 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Чрез проекта 

предоставихме социалната услуга "Личен асистент" на лица с увреждания. За периода 

от м. ноември 2011 г. до декември 2014 г. като лични асистента са работили 191 лица. 

Те са предоставяли услугата в домовете на 1 193 потребители от Община Русе. За 

цитирания период е усвоена сумата от 1 730 496, 79 лв., за изпълнение на дейностите 
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по проекта. През 2015 г., Община Русе отново е партньор на Агенцията за социално 

подпомагане и към настоящия момент осигуряваме работа на 124 лични асистенти, 

които се грижат за 126 самотно живеещи лица и хора с увреждания, от които 37 деца.  

В периода от месец март 2012 г. до май 2013 г. Община Русе успешно реализира 

проект "Социално предприятие – Обществена трапезария". Проектът е финансиран от 

Европейският социален фонд 2007-2013 г. по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" и схема за безвъзмездна финансова помощ "Нови възможности". 

За дейностите по проекта е усвоена сумата от 299 998, 47 лв. Средствата са използвани 

за осигуряване на храна на уязвими групи от населението на общината – основно 

възрастни, самотноживеещи хора и лица с увреждани. Осигурена е заетост на 12 лица 

от рискови групи (самотни родители, многодетни майки, лица от етнически 

малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане).  

За продължаване предоставянето на социалната услуга "Обществена 

трапезария", Община Русе разкри Общинско предприятие "Обществена трапезария" и 

запази част от наетия по проекта персонал. Разработихме и защитихме проект 

"Осигуряване на устойчивост на обществената трапезария в Община Русе" пред фонд 

"Социално закрила" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). По 

проекта са отпуснати 25 987, 50 лв. за храна на 99 потребители в периода 01.08.2013 г. 

– 31.12.2013 г. и 5 197, 50 лв. за други разходи, свързани с предоставяне на услугата. В 

резултат на доброто управление на проекта на 27.12.2013 г. Фонд "Социална закрила" 

сключи нов договор с Община Русе, с който се осигури дофинансиране на дейността на 

Обществената трапезария през 2014 и 2015 г. през зимните месеци. В останалия 

период през 2015 г. Община Русе осигури 25 599,00 лв. по проект "Осигуряване на 

топъл обяд" по Оперативна програма "Храни и/или основно материално подпомагане". 

В рамките на проекта се закупуват хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд за 

100 представители на целевите групи за периода от 04.05.215 г. до 30.09.2015 г. в 

Обществената трапезария.  

Изградихме три центъра за настаняване от семеен тип, в които настанихме 42 

деца и младежи с физически и умствени увреждания по проект "Нашите деца са 

нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи 

с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе", процедура "Да не изоставим 

нито едно дете". Усвоени са 633 703, 82 лв. за 18 месеца. В трите центъра са назначени 

49 лица. Привлечени са 13 външни експерти. 

Община Русе продължава изпълнението на проект "И аз имам семейство". 

Увеличава се броя на утвърдените професионални и доброволни приемни семейства. 

За периода 2012 -2015 г. социалната услуга "Приемна грижа" е предоставена на 57 

деца. Усвоени са 355 799,85 лв. Утвърдени са 26 приемни семейства.  

От месец юли 2013 г. управляваме проект по схема "Живот в общността", в 

рамките на който се работи за разкриване на "Център за настаняване от семеен тип" и 
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"Наблюдавано жилище за живот в общността на хората с психични разстройства". 

Услугите се предоставят в сградата на закрития ДДЛРГ "Рана Гатева", в която стартира 

ремонтната дейност на стойност 164 000 лв. на 12.12.2013 г. В рамките на проекта, на 

стойност 400 000 лв. се разкриха двете нови социални услуги за лица с психични 

разстройства. 

От 26.03.2013 г. като държавно делегирана дейност работи "Приют" за 

бездомни лица. Капацитетът на услугата от 60 места напълно задоволяват 

потребностите на хората, останали без дом и подслон, без доходи и в невъзможност да 

задоволят своите основни жизнени потребности. Предоставянето на услугата дава 

възможност за решаване на най-тежките социални проблеми, свързани с осигуряване 

на адекватни грижи на най-уязвимите групи хора – скитащи, бездомни лица без 

имущество и доходи. 

От м. февруари 2013 г. до м. април 2014 г. на територията на Община Русе се 

реализират дейностите по проект "Звено за услуги в домашна среда", предоставяне на 

социалните услуги "Домашен помощник" и "Социален асистент" по ОП «Развитие на 

човешките ресурси». Стойността на проекта е в размер на 226 083 лв. Проектът е 

насочен към самотно живеещи хора и лица с трайни увреждания, които имат 

необходимост от помощ в домашна среда. Почасовите услуги включват: дейности за 

социално включване, комунално – битови дейности и дейности за лична помощ, в това 

число и дейности с медико – социална насоченост в домашна среда на потребители от 

целевите групи от населените места на Община Русе. В рамките на проекта 148 

потребители са получили професионална помощ и на 46 лица е осигурена трудова 

заетост като "Социални асистенти" и "Домашни помощници". След изтичането на 

проекта Община Русе осигури собствени финансови средства, които гарантираха 

устойчивост на проекта и към настоящия момент към Домашен социален патронаж е 

разкрито Звено за услуги в домашна среда, в което са назначени 17 домашни 

помощника и 3 социални асистенти, които осигуряват грижа за 55 потребители. 

Направихме предложение в Дирекция "Социално подпомагане" – Русе за 

разкриването на социалните услуги "Център за социална рехабилитация и интеграция 

за деца" в гр. Русе и "Дневен център за стари хора" в с. Тетово като делегирани от 

държавата дейности.  

В изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на 

децата в Република България" за периода на мандата закрихме трите дома за деца, 

лишени от родителски грижи в Община Русе – "Надежда", "Райна Гатева" и "Св. 

Димитър Басарбовски". Децата бяха реинтегрирани в биологичните семейства, 

настанени в приемни семейства или в социални услуги от резидентен тип в други 

населени места.  

Разкриване на социални услуги 
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Оптимизирахме социалните услуги, като делегирахме максимално възможен 

обем дейности на неправителствени организации, подбирани чрез конкурс. В 

изпълнение на заложените дейности в програмата открихме нови социални услуги 

делегирана държавна дейност: 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи с капацитет 25 

места; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в 

психичното развитие и техните семейства с капацитет 20 места; 

 Два дневни центъра за деца с увреждания – седмична грижа за общо 30 

деца; 

 Дневен център за младежи с увреждания с капацитет 25 места; 

 Разкрихме услуга в подкрепа на Приюта за лица – център за социална 

рехабилитация и интеграция за лица без подслон и лица в риск с капацитет 

15 места; 

 За децата с отклонение в поведението разкрихме Център за обществена 

подкрепа за деца с девиантно поведение с капацитет с 20 места. 

Открихме и други социални услуги, извън разписаните в управленската 

програма: 

 Два Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с психични 

разстройства, в които 25 лица ползват резидентна грижа.  

 За жертвите на домашно насилие и други форми на експлоатация 

създадохме Кризисен център с капацитет 8 места; 

 Три центъра за настаняване от семеен тип след приключване на проект 

"Нашите деца са нашата отговорност" – разкриване на "Комплекс от 

резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в 

Община Русе" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с 

капацитет 42 места.  

 Наблюдавано жилище и Център за настаняване от семеен тип за лица с 

психични разстройства след приключване на проект "Център за насърчаване 

от семеен тип и наблюдавано жилище като алтернатива за живот в 

общността на хора с психични разстройства" по схема "Живот в общността" 

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

През 2012 г. на Община Русе са предоставени средства за социални услуги 

държавно делегирана дейност от републиканския бюджет в размер на 3 779 638 лв. 

През 2015 г. тези средства са нараснали до 6 343 718 лв.  
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Община Русе изпълнява Споразумение за сътрудничество със Сдружение 

"Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) относно оборудване и 

последващо използване на специализирано помещение за изслушване на деца, 

жертви и/или свидетели на престъпление. Предвиденото за целта помещение се 

намира в Комплекса за социални услуги за деца в гр. Русе. Помещението е 

ремонтирано и оборудвано с необходимата аудио и видео техника за специализирано 

изслушване на деца със средства, осигурени от ИСДП.  

През 2013 г. участвахме в дейностите по Проект "ПОСОКА: семейство" по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Шанс за щастливо бъдеще" на 

Министерството на здравеопазването. Проектът е насочен към идентифициране на 

потребностите за разкриване на нови социални услуги за деца на възраст от 0 до 3 г. 

Продължаваме работата по проекти на Европейския съюз и през новия 

програмен период. Работим по нови проекти по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014 – 2020 г.: 

 "Шанс за щастливо бъдеще" – "Комплекс от интегрирани социални услуги за 

деца от 0 до 3 г. в Община Русе" (след закриването на Дом за медико-

социални грижи за деца). Бюджетът на проекта е 599 966,85 лв. Разкрити са 

седем нови социални услуги: Център за настаняване от семеен тип, Звено 

"Майка и бебе", Дневен център за деца с увреждания, Семейно-

консултативен център, Център за майчино и детско здраве, Център за 

подкрепа на приемната грижа и осиновяването и Център за психично здраве 

за деца. 

 "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други 

уязвими групи на територията на общини от Област Русе", финансиран от 

Българо-швейцарска програма за сътрудничество с бюджет 2 458 983,77 лв. и 

срок на действие 23.06.2015 - 23.06.2018 г. Проектът е в изпълнение на 

ангажиментите на Община Русе на разработения План за действие на 

Община Русе за подкрепа на интеграционните политики (2015-2017). 

Документът е стратегически като част от Областната стратегия за интеграция 

на ромите /2012-2020 г./. 

И още: 

 През 2013 г. сключихме споразумение с Института за социални дейности и 

практики и разкрихме т. нар. "Синя стая", предназначена за изслушване на 

деца, жертви и свидетели на насилие. 

 Разширихме териториалния обхват на Домашния социален патронаж, като 

включихме с. Басарбово и кварталите Средна кула и Долапите. За целта 

закупихме нов автомобил. От 2014 г. доставка на храна по домовете за стари 

хора и лица с увреждания се извършва във всички населени места от 
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общината. Закупихме нов автомобил на стойност 15.000 лв. за разнос на 

храна. 

 Всяка година предоставяме еднократни финансови помощи за 15 500 лв. на 

граждани от бюджета на Община Русе. Оказахме подкрепа на 98 лица и 

семейства в затруднено материално положение. Предоставихме средства за 

почивка на 16 приемни семейства и настанените в тях деца. 

 Изградихме нов жилищен блок в Дом за възрастни с деменция "Приста" на 

стойност 148 430 лв. 

 Закупихме система за магнитотерапия и апарат за физиотерапия за Дом за 

стари хора "Възраждане" на стойност 10 600 лв. 

 Газифицирахме сградата на филиала на стойност 63 000 лв. и подменихме 

дограмата на стойност 43 000 лв. на Дом за възрастни хора с физически 

увреждания "Милосърдие". 

 Ремонтирахме сградата, изградихме асансьорна шахта и монтирахме 

асансьор в бившия Дом за деца лишени от родителска грижа "Райна Гатева", 

където се предоставят услугите Наблюдавано жилище и Център за 

настаняване от семеен тип за лица с психични увреждания, на стойност 

154 223 лв..  

 Подпомогнахме дейността на клубовете на хората с увреждания и на 

пенсионерите, като отпускахме ежемесечно средства за издръжката на 

помещенията. 

 През м. юни 2013 г. по наша инициатива се проведе двудневен Национален 

форум на социалните услуги, на който Община Русе беше домакин. 

 През 2013 г. са проведени работни срещи с представители на Френската 

общностна комисия за социални политики - Брюксел за представяне на 

дейността на Община Русе в разработването на социалната политика на 

общината. Договорено е сътрудничество в сферата на здравеопазването и 

социалните дейности. 

Положените усилия за развитие на социалните услуги в Община Русе, както и 

добрата практика на партньорство с неправителствения сектор, който е основен 

доставчик на разкритите общински социални услуги бяха забелязани не само от 

гражданите на Русе, но и от Министерство на труда и социалната политика, 

Националното сдружение на общините в Република България и Национален алианс за 

социална отговорност, които през 2015 г. е удостоиха Община Русе с голямата награда 

за цялостен принос в развитието на социалните услуги в България. 
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Планираме да започне работа Дневен център за възрастни хора в с. Тетово като 

делегирана държавна дейност. След проучване на сграден фонд ще се изгради Дневен 

център за възрастни с увреждания – седмична грижа, още един Център за настаняване 

от семеен тип за възрастни с психични разстройства или деменция и Защитено жилище 

за възрастни хора с физически увреждания. Ще открием Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца от различни рискови групи – със специални 

образователни потребности, епилепсия и умствена изостаналост, като делегирана 

държавна дейност. Планираме разкриването на общински Център за временно 

настаняване на бездомни. Чрез проектно финансиране от Министерството на 

правосъдието ще отвори врати Център за консултиране, подкрепа и превенция на 

домашното насилие. Ще осигурим устойчивост на Социално предприятие "Обществена 

трапезария" по схема "Нови възможности". Ще продължим услугите в специализирана 

детска градина, в която се предлагат интегрирани услуги за деца и родители, с 

общинско финансиране. Имаме амбиция да разкрием Социално предприятие за хора с 

увреждания, за осигуряване на трудова заетост на тази група граждани.  

2.2. Отдел "Обществено здраве" 

От 2013 г. въведохме централизирано електронно класиране и прием на децата 

в общинските детски ясли. Приемът се осъществява от общинска администрация, като 

са създадени условия за прозрачност, коректност и контрол при кандидатстване за 

прием в детските ясли. За тази цел разработихме Правила и критерии за класиране и 

прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе, които бяха 

приети от Общински съвет – Русе. 

Отчитайки тенденцията за по-голям брой неудовлетворени молби за прием на 

деца в детските ясли в периода 2012 – 2013 г., както и данните от направения анализ за 

съотношението на броя деца в яслена възраст и наличните възможности да се 

задоволят техните потребности от грижа, предприехме действия по въвеждане на 

услугата "Полудневна грижа в детските ясли". Целта на въвеждането на иновативната 

услуга е да се използва по-рационално базата на детските ясли, тъй като реалното 

присъствие на деца в детските ясли е около 70% от списъчния състав на приетите деца. 

Причините са свързани с боледуване на децата, домашни причини, по-бавна адаптация 

и други. Очаква се с тази форма на отглеждане да се удовлетворят желанията на 

родители, които работят на непълен работен ден, на почасово работно време, студенти 

или такива с по-ниски доходи. Иновативната почасова услуга стартира от 01.04.2014 г. 

В Община Русе се реализира Програма "Асистирана репродукция", приета с 

Решение на Общински съвет - Русе. Общинската програма подпомага двойки с 

репродуктивни проблеми в две направления – финансово подпомагане на 

изследвания и процедури, свързани с подготовката за асистирана репродукция, извън 

тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и 

проведени процедури по асистирана репродукция.  
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По програма "Асистирана репродукция" за периода от 2012 до 2015 г. 

предоставихме 155 000 лв. на 60 двойки с репродуктивни проблеми, като отпуснатите 

средства по програмата през 2012 г са били в размер на 30 000, през 2013 и 2014 в 

размер на 40 000 лв., а през 2015 г. са увеличени на 45 000 лв., което цели подпомагане 

на по-голям брой семейства с репродуктивни проблеми.  

Анализът показва повишен интерес на гражданите с репродуктивни проблеми, 

тъй като подадените и одобрени заявления за кандидатстване по програмата се 

увеличава, което доведе и до своевременно увеличаване на отпуснатите от Община 

Русе финансови средства .  

Община Русе реализира програма "Здрави деца в здрави семейства" - детска 

компонента на програма СИНДИ - зона Русе" предоставяхме 4 000 лв. годишно на 

"Обществена коалиция за здраве - Русе".  

Обхващат се ученици от 23 общински училища всяка година и се разработват и 

тиражират образователни материали за ученици, родители, учители и медицински 

специалисти. Над 10 семинара се провеждат годишно на педагози, родители и 

медицински специалисти за прилагане на превантивни стратегии за намаляване нивото 

на рисковите за здравето на учениците. 

Програмата е насочена към подобряване здравословното състояние на децата и 

учениците в Община Русе, като основните дейности са насочени към ранна 

профилактика на хроничните социално-значими заболявания и подобряване на 

здравно-демографските показатели на населението на Община Русе. 

През целия мандат подкрепяхме ежегодните инициативи на Сдружение 

"Зачатие" - Ден на репродуктивното здраве. В това уникално по рода си събитие 

водещи специалисти в областта на репродуктивното здраве представят своите 

постижения и проведат безплатни консултации. Срещата дава възможност на хората с 

репродуктивни проблеми да се срещнат в неформална обстановка със специалисти и 

да получат адекватна информация по медицински, психологически, правни и 

финансови въпроси, засягащи техните репродуктивни права, да чуят новости, до които 

иначе не биха имали достъп. 

Община Русе изгради добри партньорства с Асоциация "Жени без остеопороза" 

и Асоциация на хората с коагулация, с които реализирахме съвместни дейности за 

информиране на гражданите по специфични здравни въпроси. Участваме активно в 

изпълнението на Национална програма за първична профилактика на рака на 

маточната шийка в Република България като членове на Регионалния съвет по 

профилактика на рака на маточната шийка и чрез превантивната дейност на 

медицинските специалисти в училищните здравни кабинети. 

През периода 2011 – 2015 г. реализирахме програма за превенция и 

профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас, като целта е 

намаляване на броя на деца с гръбначни изкривявания. Всяка година се провеждат по 
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2 скрининга годишно на всички ученици на възраст І-ІV клас в общината. Провежда се 

лечебна гимнастика на децата с отклонения в стойката. Провеждат са двумесечни 

курсове за лечение на гръбначни изкривявания за децата с открити отклонения в 

стойката. Инвестирани са средства от Общински бюджет в размер на 6 400 лв. за всяка 

календарна година от отчетния период. От предоставените резултатите за скрининг 

проведен през месец септември 2014 г. е видно, че децата от началните класове и 

преди всичко в етапа на ранния пубертет са застрашени от промени в телесната стойка. 

Общо обхванати ученици от Община Русе са 5 293. От тях с открити отклонения са 825 

ученика, от които 75% са с пресколиози и 25% със сколиоза І-ва степен. 

Анализът на представените резултати от проведената лечебна гимнастика 

показва намаляване броя на децата с гръбначни изкривявания, тъй като своевременно 

осъществения скрининг и последващи процедури водят до тяхното намаляване. 

През отчетния период реализирахме Програма за извършване на 

профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици. Всяка година се реализира 

общинската програма за провеждане на профилактични медицински прегледи и 

медицинско обслужване на спортуващи деца и ученици от Община Русе, като за целта 

през 2015 г. разкрихме три медицински кабинета в Спортните комплекси – Ялта, Дунав 

и Локомотив. Инвестират се средства от Общински бюджет в размер на 59 500 лв. 

годишно. През последната година са проведени 103 броя начални медицински 

прегледи, 3307 броя периодични медицински прегледи и периодични прегледи с 

биохимия - 100 бр.; 7 101 бр. предсъстезателни медицински прегледи на спортуващи 

деца и ученици в Община Русе. Обхванати са всички спортуващи деца и ученици от 

Община Русе с цел намаляване на риска. Внедрихме Информационна програма 

"Сладко бебе", чрез която е подобрена връзката между детската ясла и семейството. 

Програмата е въведена във всички детски ясли и се осъществява централизирано 

електронно класиране и прием на децата в общинските детски ясли.  

Съгласно Закона за здравето и идентифицираната необходимост от здравно 

обслужване на населението от кварталите Образцов чифлик и ДЗС, в тях са разкрити 

амбулатории за първична медицинска помощ за обслужване на населението. Всяка 

година от Общинския бюджет се отпускат средства в размер на 6000 лв., чрез които се 

гарантира своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в отдалечените 

квартали.  

През периода 2012-2015 г. в Детските ясли и Детска млечна кухня са извършени 

следните ремонтни дейности: 

 Детска ясла №4 – ремонт на покрива, цялостно боядисване на първа група, 

поставяне на балатум в спалното помещение, на ламинат в игралното 

помещение, боядисване на игрална и спалня в четвърта група, боядисване 

на помещението за игра в трета група, частично боядисване на коридора на 

последния етаж; 



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

61 

 Детска ясла №6 - основен ремонт на кухненски блок; 

 Детска ясла №8 – извършен ремонт на ВиК и ел. инсталация на водно 

закалителен комплекс; облицоване от вътрешната страна на басейна с нови 

стъкло керамични плочки; основен ремонт на козирката на детската ясла; 

подмяна на улуци. 

 Детска ясла №1 е изградена пожароизвестителна инсталация. 

 Ремонт на офисите на трите групи на детска ясла №5 

 Ремонт на санитарните помещения на детска ясла №15 

 Ремонт на отоплителна система и на помещенията на детска ясла №9 

 Детска млечна кухня - ремонт на покрива; вътрешно и външно боядисване; 

закупен електропарен котел;  

 Детска ясла Ново село - вътрешно боядисване на помещенията. 

 Закупени климатици за игралните помещения на детските ясли. 

 Закупени са играчки за всички детски ясли. 

Вложените средства от Община Русе за ремонт и обзавеждане на детските ясли 

и детска млечна кухня са в размер на 18 896,06 лв. за 2012 г.; 33 735,99 лв. за 2013 г. и 

64 896 за 2014 г.  

Община Русе осъществява дейности по медицинско осигуряване в здравните 

кабинети към детските градини и училищата на територията на Община Русе, като за 

целта са разкрити 80 здравни кабинети към училища, детски градини и техните 

филиали. Назначените медицински специалисти в здравните кабинети са 85, а 

осъществяваните от тях дейности включват профилактика и промоция на здравето на 

децата и учениците; медицинско обслужване на спешни състояния до пристигане на 

екипите за спешна медицинска помощ;  

От 2012 г. в Община Русе са назначени двама здравни медиатори, които работят 

сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски език, познават 

здравното и социалното законодателство и имат изградени добри партньорски 

взаимоотношения с местните здравни и социални институции и РЗИ. Основната ни цел 

е повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в 

национални кампании за извънредни имунизации; подобряване на достъпа до 

здравни и социални услуги чрез активното посредничество; подобряване на 

взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности; повишаване на 

здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси 

чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи.  
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РЕСОР "КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ" 

 
1. Дирекция "Екология и транспорт" 

Сред основните функции, които дирекцията изпълнява са организиране и 

провеждане на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на общината 

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, строителство, сметосъбиране и сметоизвозване, 

снегопочистване, почистването и поддържането на териториите, предназначени за 

обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации, както и контрол по 

изпълнението на сключените договори и др. 

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 периода 2011-2015 г. служителите на отдел "Екология" осъществяваха 

контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители по реда 

на Закона за обществените поръчки: 

 

Таблица 2 Възложени дейности на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки 

№ Дейност 

Изплатени 

финансови 

средства, лв. 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Русе 8 583 818,50 

2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

гр. Русе, в това число снегопочистване 

11 737 739,00 

3. Снегопочистване на входно-изходните участъци от 

републиканската пътна мрежа, преминаваща през гр. Русе 

1 676 966,60 

 

4. Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, 

Сливо поле и Тутракан 

2 677 683,60 

5. Поддържане проводимостта на дъждоприемни шахти на 

територията на град Русе 

319 053,65 

6. Дезинсекция, дезакаризация и растителна защита на територията 

на Община Русе  

1 056 408,80 

7. Поддържане и почистване на зелените площи на територията на 6 944 718,30 
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гр. Русе  

 ОБЩО 32 996 385,00 

 

Други важни аспекти в дейността на отдел "Екология" за периода 2011-2015 г. 

са: 

През м. ноември 2013 г. беше сключен договор с "Топлофикация Русе" ЕАД за 

учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху поземлен имот с 

идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта на гр. Русе за изграждане на 

инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци за регион Русе. 

Инсталацията ще бъде разположена в непосредствена близост до Регионално депо-

Русе, като "Топлофикация Русе" ЕАД се ангажира да приема безвъзмездно битовите 

отпадъци на регион Русе (общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан). 

Изграждането на инсталацията, възлизащо на 14 000 000 лв., ще бъде реализирано 

изцяло със средства на дружеството. 

Инсталацията за сепариране ще осигури предварително третиране на 

отпадъците на регион Русе, преди депониране на Регионално депо – Русе, по 

отношение на намаляване на обема и количеството им, улеснявайки по-нататъшното 

им третиране.  

През 2012 г. е изготвен технически инвестиционен проект за закриване и 

рекултивация на съществуващо старо депо за битови отпадъци в рамките на ОП 

"Околна среда 2007-2013" на стойност 843 415,90 лв. Изготвеният проект за "Закриване 

и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе" 

(прогнозна стойност: 28 773 045,82 лв. с ДДС) е финансиран по реда на ПМС 209/2009 г. 

в съответствие с проект №DIR-51222031-1-173 по ОПОС. 

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", като дейностите по проекта започнаха на 26.11.2014 г. 

Стойността на финансовата помощ в размер на 22 411 594,40 лв. е за извършване на 

строително-монтажните и рекултивационни дейности от избрания по реда на Закона за 

обществените поръчки изпълнител – ДЗЗД "Обединение Еко Емстрой". Строителният 

надзор на стойност 547 200 лв., финансиран от общинския бюджет, ще се осъществява 

от ДЗЗД "Консултанти депо – Русе" по силата на сключен с Община Русе договор. 

Авторският надзор, финансиран от общинския бюджет, на стойност 83 800 лв. се 

изпълнява от физическите лица, изготвили всяка една от проектните части по проекта. 

Към м. август 2015 г. са приключени дейностите по третиране на гудроновите 

езера и е постигната имобилизация и капсуловане на гудрона. Извършва се 

предепониране на отпадъците от периферията на депо върху основната му част с цел 
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оформяне на проектната му повърхност с необходимите наклони на горната 

повърхност. 

Реализацията на проекта ще окаже положителен ефект върху околната среда, 

тъй като депото се класифицира като депо с много висок рисков потенциал, поради 

депонираните на него опасни отпадъци (гудрон).  

Към момента за строително-монтажни работи по рекултивацията са изплатени 

6 324 393,62 лв. (финанирани от ПУДООС), за строителен надзор – 240 768 лв. и за 

авторски надзор – 44 862,50 лв. 

През м. ноември 2012 г. започнаха строително-монтажните дейности по 

закриване и рекултивация на 3-те селски сметища (с. Басарбово, м-ст "Кантона"; кв. 

"Средна кула", местност "Арнаут дере"; с. Сандрово, м-ст "Барата") на територията на 

Община Русе, финансирани по проект EuropeAid 120520/D/SV/BG по ИСПА мярка 

"Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен 

надзор за дейностите по закриване на 14 общински сметища, разположени на 

територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол". 

 През м. ноември 2013 г. по реда на Наредба №26 за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт е приета техническата рекултивация на сметищата 

в с. Сандрово и с. Басарбово. През м. декември същата година обектът в Средна кула е 

приет с Държавна приемателна комисия с Протокол образец 16 като строеж 2-ра 

категория, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има 

издадено Разрешение за ползване №СТ05-2312/18.12.2013 г. от Дирекцията за 

национален строителен контрол. До момента за обекта в кв. Средна кула е извършено 

3-кратно замерване от 30-годишния мониторинг за определяне състоянието на 

рекултивираното сметище, включително и еднократно изследване на топография 

(слягане) на тялото на депото. 

 С Протоколи от 24.06.2014 г., одобрени от Министъра на околната среда 

и водите, е приета биологичната рекултивация на сметищата в селата Басарбово, 

местност "Кантона", и Сандрово, местност "Барата", рекултивирани по проект 

EuropeAid 120520/D/SV/BG. 

 Дейностите по рекултивация на трите селски сметища възлизат на 

804 000 евро. 

През 2013 г. е сключен 5-годишен договор за отдаване на терен общинска 

собственост под наем за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на 

строителни отпадъци върху общински имот, намиращ се в непосредствена близост до 

Регионално депо – Русе. Експлоатацията на инсталацията ще допринесе за постигане на 

целите за материално оползотворяване на строителните отпадъци и намаляване на 

дела на депонираните строителни отпадъци. 
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Инсталацията е открита на 14.04.2014 г., като нейната стойност възлиза на 

220 000 лв., а направените инвестиции от "Астон Сервиз" ООД са над 700 000 лв. 

През 2012 г. на територията на гр. Русе са разположени 365 бр. нови кошчета за 

дребни битови отпадъци (на стойност 37 668 лв.) и 44 бр. кошчета за кучешки отпадъци 

(на стойност 12 672 лв.).  

В изпълнение на сключен договор за доставка на кошчета за отпадъци през 2013 

г. са доставени 587 бр. кошчета за дребни битови отпадъци (на стойност 38 460 лв.), 

които са разположени на територията на гр. Русе. През същата година са доставени и 

157 кошчета за разделно събиране на отпадъци (52 комплекта х 3 бр. кошчета) на 

стойност 17 898 лв., както и 13 бр. кошчета за кучешки отпадъци.  

През 2015 г. въз основа на сключен договор за доставка са закупени нови 303 бр. 

огнеупорни кошчета на стойност 57 812,40 лв., които са включени в организацията за 

опазването на чистотата на територията на гр. Русе. 

През 2012 г. е извършено обновяване на 20 броя съществуващи детски 

площадки и изграждане на 1 бр. нова детска площадка.  

През 2013 г. след сключване на договор с изпълнител за обновяване на 40 бр. 

съществуващи и и изграждане на 1 нова площадка. Извършена е паспортизация на 

озеленени площи – VІІ етап, с картотекиране на дървесната растителност на 

територията на гр. Русе. 

 За 2014 г. е направено проектиране за обновяването на 31 бр. детски площадки. 

Извършени са необходимите процедури и контрол по документацията за обновяването 

на 20 бр. детски площадки и изграждането на 1 бр. нова. През 2014 г. са реализирани 

дейности по ремонт и обновяване на 2 бр. спортни игрища – бл. "Родопи" в ж.к. 

"Здравец-север" и бл. 305 в ж.к. "Чародейка-Г-север", както и дейности по 

благоустрояване на бл. 1 – бл. 3 в ЦЮР. Извършена е паспортизация на озеленени 

площи – VІІ етап, с картотекиране на дървесната растителност в ж.к. "Здравец", 

"Здравец – изток" и "Родина 1, 2, 3 и 4". През същата година е организирана процедура 

и контрол по изпълнението на основен ремонт на 2 бр. футболни игрища, както и на 2 

бр. спортни игрища. Направена е подготовка на изходни данни, технически задания и 

договори за обект: "Благоустрояване на бл.1 – бл.3 в ЦЮР". Завършен е VIII етап 

паспортизацията на дървесната растителност на територията на гр. Русе. 

Към настоящия момент тече процедура по избор на изпълнител за реализиране 

обновяването на 21 бр. детски площадки и изграждане на 1 бр. нова. Реализирани са 

строително-монтажните работи и контрол по обновяването на 20 броя детски 

площадки и изграждането на 1 брой нова по договор. Извършва се подготовка на 

изходни данни, технически задания и съгласуване на проекти за сключването на 

договори за 2 бр. футболни игрища и 4 бр. стрийт фитнес. Предстои сключването на 

договор по ОП "Изготвяне на доклади за годишен контрол на 68 бр. детски площадки 

на територията на гр. Русе". 
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През периода 2011-2015 г. е извършена доставка на монтаж на пейки, съгласно 

изготвена и одобрена схема за поставяне, като през 2012 г. са разставени 65 бр., през 

2013 г. – 100 бр., за 2014 г. – 123 бр. пейки на стойност 21894 лв. и през 2015 г. – 94 бр. 

със стойност на инвестицията – 19 852,80 лв. 

Четири поредни години се включваме в националната кампания "Да изчистим 

България за един ден", като служителите на отдел "Екология" бяха ангажирани с 

подготовката и провеждането й. 

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 

клетката.  

Строително-монтажните дейности по рекултивацията на стойност 2 440 726,84 

лв. с ДДС се извършват от "Берус" ООД на основание на сключен с Община Русе 

договор от 23.07.2014 г. Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца, считано от 

датата на започване на изпълнението на обекта, от които 12 месеца за извършване на 

строителните и рекултивационните дейности и 12 месеца период за установяване на 

дефекти и поддържане на биологичната рекултивация.  

Строителният надзор и инвеститорският контрол при изграждането на обект 

"Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – 

Русе" се упражняват от "Русенска строителна борса" ООД, а авторският надзор – от 

"Реко-инженеринг" ЕООД. 

Строително-монтажните работи са изпълнени на 80 % и са изплатени 843 376,85 

лв.  

Във връзка със сключен на 03.06.2014 г. договор с "Екотой – сервиз" ООД на 

територията на гр. Русе, кв. Долапите и кв. Средна кула са разположени 20 броя 

мобилни тоалетни кабини. Тоалетните кабини са позиционирани в близост до спирки 

на градския транспорт и места с голям човекопоток. В новосключения договор през 

2015 г. е включена възможността за предоставяне на химически тоалетни за 

мероприятия, организирани от Община Русе. 

За осигуряване нормалното функциониране на организираната на територията 

на гр. Русе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки през м. май 2014 г. 

Община Русе сключи договор за наем с "Екопак България" АД. Съгласно договора на 

дружеството са отдадени под наем специализиран сметосъбиращ автомобил, 199 бр. 

контейнери за пластмаса и метали и 139 бр. контейнери за стъкло, собственост на 

Община Русе. 

Успешно функционират изградените на територията на гр. Русе системи за 

разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, 
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излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба 

батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти). През 2015 г. е подновен договорът с "Екогуми" АД от 01.04.2015 г. 

През м. септември 2014 г. Община Русе сключи договор за изготвяне на 

Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на 

установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе. 

Актуализацията на програмата има за цел намаляване на нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на 

територията на Община Русе, тъй като атмосферният въздух на територията на 

общината е с нарушено качество по тези два показатели. Към момента проект на 

програмата е предаден в Министерството по околната среда и водите и се очаква 

тяхното становище. 

През 2012 г. е изготвена Стратегическа карта за шум в околната среда на 

агломерация Русе (стойност 45 830 лв.), след което през 2013 г. е изготвен План за 

действие към Стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе 

(стойност 19 800 лв.), целящи създаването на здравословни условия на живот на 

населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработване и прилагане на 

интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване и/или 

намаляване. 

В изпълнение на дейностите по Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Русе в края на 2011 г. започна 

регистрация на домашните любимци в общината и проверки по райони на 

собствениците в различни части на града. От 2011 г. до момента са издадени 848 бр. 

регистрационни карти за домашни кучета.  

Извършени са планови и извънредни проверки в паркове и градски градини, 

като се налагат глоби при констатирани нарушения. 

1.2. Отдел "Транспорт" 

За периода 2011-2015 г. са издадени следните документи: 

 1 246 бр. Разрешителни и холограмни стикери за упражняване на 

таксиметрова дейност (нови, подновени поради изтичане на срока и 

дубликати); 

 1 744 бр. Карти за паркиране на хора с увреждания, заведени в регистър;  

 649 бр. Разрешителни за движение на извън габаритни товари;  

 Пропуски за въведените специализирани режими на движение: 

o по чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата – 435 бр. 

o по Наредба №18 на Общински съвет Русе – 260 бр.  

Транспортното обслужване на населението 
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Обявени и проведени процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на автобусните линии от Републиканската, Областната и Общинската 

транспортни схеми с изтекли договори. Сключени са договори за превоз на пътници по 

междуселищните линии и във вътрешноградския транспорт. 

Извършена актуализация и приета нова Общинска транспортна схема в част – 

междуселищни линии. 

Извършена е промяна в Областната транспортна схема в направленията Червен 

и Батин, съгласувана с кметовете на населените места за подобряване на 

транспортната им свързаност с гр. Русе. 

Внесени за утвърждаване в Общински съвет са 6 бр. предложения, свързани с 

подобряване услугата - обществен транспорт на територията на общината. 

Разработена е конкурсна документация, утвърдена от Общинския съвет; 

обявяван и проведен конкурс за възлагане на превозите по линията Русе-Тръстеник – 

сключен договор.  

Разработено е задание и проведена обществена поръчка за поставяне номерата 

на линиите на спирковите указатели (270 бр.) от обществения градски транспорт и за 

поставяне на 158 бр. единични и 11 бр. двойни табла на спирковите навеси с 

разписанията и маршрутите на градските линии.  

Ежемесечно са изготвяни справките за разпределение на средствата от 

Републиканския и Общинския бюджети за извършената транспортна работа от 

операторите в обществения транспорт: процентното дялово участие в обслужването по 

транспортните схеми. 

Организация и безопасност на движението 

Проведени са 44 бр. заседания на Общинската комисия по организация и 

безопасност на движението, на които са разгледани и обсъдени 1 188 бр. сигнали и 

предложения, по които са предприети и реализирани мерки за подобряването й.  

Приета е промяна в организацията на движение на три възлови кръстовища с 

цел намаляване на предпоставките за допускане на ПТП (регламентиране на 

пешеходните преходи, подобряване на видимостта чрез ограничаване паркирането в 

кръстовищата) и за освобождаване на трафика.  

Предприети са действия за привеждане на "изкуствените неравности" в 

съответствие с Наредба №РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или 

монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства 

за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях на МРРБ и МВР. В 

тази връзка са изградени 5 бр. повдигнати пешеходни пътеки на: ул. "Н.Петков", ул. 

"Тулча", бул. "Липник", бул. "Цар Освободител-АГ юг, ул. "Стрешер планина" за СОУ 
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"В.Левски" и в кв. Средна кула и едно повдигнато кръстовище: ул. "Тича"-ул. 

"Петрохан". 

Извършена е промяна в циклограмите за управление на седем светофарно 

регулирани кръстовища с цел премахване на конфликти и намаляване на 

транспортните задръжки: бул. "Липник" – ул. "Дебър" и бул. "В.Левски" – бул. "Хр. 

Ботев", бул. "Цар Освободител" - "Хр.Ботев", бул. "Цар Освободител"- "П.Хитов", ул. 

"Котовск" - бул. "Липник", ул. "Доростол"- ул. "Яребична" и ул. "Борисова"- бул. 

"Скобелев". Синхронизирано е управлението на кръстовищата: ул. "Сент Уан" – ул. 

"Стефан Стамболов" и ул. "Сент Уан" – ул. "Николаевска". 

Монтирани са звукови сигнални устройства 75 броя на 22 светофарни уредби в 

града за улесняване пресичането на слепите граждани. 

Монтирани са 1 008 л.м стандартни предпазни огради и 205 л.м ограничителни 

сфери за канализиране на пешеходните потоци и обезопасяване на местата за 

пресичане, включително района на кръговото кръстовище: ул. "Тулча" – ул. "Потсдам", 

както и за освобождаване на тротоарите от паркиране на автомобили и осигуряване 

свободното движение на пешеходците. 

Определени и сигнализирани са 124 бр. места за паркиране на инвалиди в 

различните квартали на града. 

Монтирани са светещи пътни знаци при учебни заведения в кв. "Средна кула" и 

кв. "Долапите": ПЗ "А18" – 9 бр. и ПЗ "А19" – 5 бр.; 

Монтирана е нова еластична ограда 84 л.м. на входа на с. Николово за 

обезопасяване на пътя и пътни знаци на кръстовището ул. "Хр. Ботев" и ул. "Белмекен" 

Обезопасени са 15 бр. пешеходни преминавания на места с интензивен поток, 

чрез монтиране на ограждения, "изкуствени неравности" и пътни знаци: по бул. "Цар 

Освободител", бул. "Липник", бул. "Хр. Ботев" и др. 

За подобряване на постоянната организация на движението са монтирани 1 129 

бр. пътни знака и ежегодно е опреснявана хоризонталната пътна маркировка.  

Издадени са 316 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. 

По проект "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе" е извършено, 

както следва: 

През м. август 2012 г. стартира работата по проект "Интегрирана система за 

градски транспорт на гр. Русе" и изпълнихме следното: 



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

70 

 Взето участие в подготовката на тръжни документации за избор на 

изпълнители по ЗОП и сключени договори с изпълнители за отделните 

дейности; 

 Доставено е цялото оборудване по Електронната билетна система, системата 

за управление на трафика и електронните информационни табла. Работи се 

по монтажа на електронните информационни табла и оборудването на МПС 

от обществения транспорт и на контролния център; 

 Изготвени и одобрени проекти за: "Улесняване на достъпа на обществен 

градски транспорт (ОГТ) по бул. "Цар Освободител", "Изграждане на подлез 

при жп линията за свързване на кв. Родина с Центъра", "Подобряване 

достъпността до ОГТ в кв. "Чародейка", "Изграждане на велоалеи", 

"Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура-стълбове и контактна 

мрежа", "Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността на 

пешеходци и велосипедисти на бул. "България"; 

 Стартирали СМР дейности по всички обекти; 

 През 2014 г. е приет План за велосипедната мрежа на гр. Русе; 

 Приведени са Договорите за обществена услуга (ДОУ) с операторите в 

съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 (ЕО); 

 Монтирани и въведени в експлоатация са камери за наблюдение на трафика 

на 14 възлови кръстовища. 

Контрол, свързан с обществения превоз на пътници 

Ежедневно са извършвани проверки от инспекторите по контрола при Община 

Русе, основно по изпълнението на маршрутите и разписанията. Резултатите от 

проверките са отразени в общо 918 бр. протоколи, с отразени проверки на операторите  

 Най-често констатираните нарушения са отклонения от контролното време (от 3 

до 5 минути), които са несъществени и се допускат ежедневно от натоварения трафик. 

За останалите отклонения от контролното време са изпращани предупреждения до 

фирмите-изпълнители, изисквано е писмено обяснение при конкретен случай на грубо 

отношение или допуснато нарушение. Налагани са санкции, предвидени в договорите 

и е връчено едно предизвестие за прекратяване на договор, поради системно 

неизпълнение на разписание по междуселищна линия. 

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 
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За периода от м. ноември 2011 г. до октомври 2012 г. са положени 7 052 т. 

асфалтова смес, с която са отремонтирани и изградени 58 758 кв. м. пътна настилка на 

територията на Община Русе. За сравнение спрямо периода м. ноември 2010 – 

октомври 2011 г. са положени 4 856 т. асфалтова смес и са отремонтирани 40 466 кв. м. 

 Положеният асфалт за м. ноември 2012 г. е 1 020 т. за изграждане на паркинг 

на терена на бившият V-ти полк; 

 Разширяване на Общинския приют за безстопанствени животни – 13,5 т.; 

 За м. декември 2012 г. общото количество вложен асфалт е 27,5 т. при 

ремонт на асфалтовата настилка по бул. "Тутракан", ул. "Мостова", тротоар 

на бл. "Русия" и ЦДГ "Незабравка";  

Общо положен асфалт 1 060 т. 

За периода м. януари 2013 – октомври 2013 г. е положен 6 970 т. плътен 

асфалтобетон, от който 670 т. са за тротоарна настилка, а останалият 6 300 т. за 

изкърпване на дупки и преасфсалтиране на улици, като: ул. "Адмирал Рождественски", 

ул. "Люляк", ул. "Драва", ул. "Щип", ул. "Ниш", ул. "Алея Лилия", ул. "Вихрен", ул. 

"Дойран", ул. "Тетово", ул. "Буная", ул. "Майор Ат. Узунов" /тротоар и паркинг/, ЦДГ 

"Слънце" 

 Възстановяване на тротоари със стари плочки – около 300 кв. м. 

 За месеците ноември и декември 2013 г. положеният асфалт е общо 547 т., 

от които 82 т. са за изкърпване и направа на тротоари по бул. "Липник", ул. 

"Панайот Хитов", бл. "Русия", ул. "Котовск", ул. "Браила", бул. "Цар 

Освободител", а останалото количество от 4 365 т. асфалт е използван за 

изкърпване на дупки на уличната мрежа както в града, така и в кв. 

"Долапите" и кв. "Средна кула". Възстановени са тротоари с тротоарни 

плочки по ул. "Александровска", ул. "В. Търново", ул. "Муткурова", ул. 

"Б. Войвода" и други. 

 За месеците ноември и декември 2013 г. са положени 547 т. асфалт, от които 

82 т. за изкърпване и направа на тротоари по бул. "Липник", ул. "П. Хитов", 

бл. "Русия", ул. "Котовск", ул. "Браила", бул. "Цар Освободител". За 

изкърпване на дупки на уличната мрежа както в града, така и в кв. 

"Долапите" и кв. "Средна кула" са положени 4365 т. асфалт. За същия период 

са възстановени тротоари с тротоарни плочки по ул. "Александровска", ул. 

"В. Търново", ул. "Муткурова", ул. "Б. Войвода" и други. 

За периода януари-септември 2014 г. положеният асфалт е общо 8 798 т. 100 т. 

за направа на тротоар по ул. "Проф. Ас. Златаров", ул. "Поп Богомил", ул. "Г. С. 

Раковски", бул. "Христо Ботев", ул. "Дондуков-Корсаков", ул. "Мария Луиза", ул. "Проф. 

Баларев", ул. "Тича", ул. "Петрохан" и ул. "Згориград", а с останалият асфалт е 

изкърпена уличната мрежа и направен нов обслужващ път с паркинг пред бл. "Плиска", 
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алея "Синчец", ул. "Драва", Детска градина в кв. "Дружба-3", разширение на 

обслужващ път пред бл. 32 в кв. "Дружба-3"; преасфалтиране на ул. "Зорница" посока 

"Касева чешма"; две улици в гр. Мартен и в с. Сандрово. Направа на разширението на 

клетката за мечки в лесопарк "Липник" и други. Направа на тротоар с плочки по ул. 

"Александровска" и ул. "Г. С. Раковски" и др.  

За периода ноември 2014 – август 2015 г. са положени 7 630 т. асфалт., с която са 

отремонтирани 63 500 кв. м. пътна настилка, тротоари и преасфалтиране на улици на 

територията на общината. 

 Възстановяване на тротоари с плочки и асфалт по улици: "Отец Паисий", 

"Баба Тонка", бул. "Придунавски" и др., както и изграждане на тротоар пред 

"Булстрад Арена". 

 Ремонтирани улици в кметствата: Ново село, Тетово, Просена и Мартен. 

 Ремонт на улиците: "Пристанищна", "Придунавски", "Стрешер планина", 

"Добруджа", "Янтра", "Екзарх Йосиф", "Костур" и др. 

 Ремонт на пропаднал участък на път Русе – Силистра, кръгово движение в 

района на КПП Дунав мост. 

Улично осветление и пътна сигнализация 

През периода ноември 2011 – октомври 2012 г. изпълнихме следното: 

 Хоризонтална пътна сигнализация – маркировка /напречна и надлъжна/ - 

8776.64 м2 

 Надлъжна ХПМ – 1746.97 м2 – централни улици и път за с. Николово; 

 Напречна ХПМ – 7029.97 м2 - пешеходни пътеки при учебни заведения, в 

кръстовища, общински паркинги, такси стоянки, стоп линии и стрелки. 

 Произведени и монтирани стандартни пътни знаци- 674 бр.; 

 Монтирани светещи ПЗ при учебни заведения и при по-важни пешеходни 

пътеки - 108 бр.; 

 Отремонтиране на "изкуствени неравности" – 44 бр. / 111.38 л.м./ 

 Текуща поддръжка светофарни уредби и улично осветление, както и 

изграждане на нови осветления на пл. "Батенберг", ул. "Луи Аер" и бл. 

"Янтра". 

 Изработване на клетки за 192 бр. безстопанствени животни. 

През периода ноември 2012 – октомври 2013 г. изградихме следното: 

 Хоризонтална пътна сигнализация – маркировка /напречна и надлъжна/ -

10179.15 м2; 
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 Надлъжна ХПМ – 3914.77 м2 – по бул. "Цар Освободител", бул. "Мидия 

Енос", бул. "Христо Ботев", бул. "Липник", бул. "Скобелев", бул. "В. Левски", 

бул. "Даме Груев", бул. "Съединение", бул. "Бозвели", бул. "Фердинанд", ул. 

"Плиска", ул. "Доростол", ул. "Борисова", ул. "Никoлаевска", ул. "Стефан 

Стамболов", ул. "Тулча", ул. "Яребична" и ул. "Никола Петков"; 

 Напречна ХПМ – 6264.38 м2; 

 Пешеходни пътеки при учебни заведения/М8.1 и М8.2/ - 2523.17 м2, 

разпределени – М 8.1 – 108 броя – 1491.50 м2 , М8.2 – 86 броя – 254.10 м2, 

 Опреснени повторно през месеците август-септември; 

 Останалата част от напречната ХПМ е за стоп линии, стрелки, забранени 

площи, пешеходни пътеки по всички важни кръстовища в града, паркинги, 

такси стоянки и маркиране асфалтови неравности. 

 Произведени и монтирани ПЗ със съответните стойки и приспособления за 

закрепване в гр. Русе и населени места в общината: 

 до 0.52 м2 - 432 бр.; от 0.52 м2 ÷ 6.30 м2 - 57 бр.  

 Монтирани светещи ПЗ при учебни заведения в кв. Средна кула и кв. 

Долапите ПЗ "А18" – 7 бр.; ПЗ "А19" – 7 бр. 

 Монтирани антипаркингови стълбчета в гр. Русе и населени места в 

общината 549 бр. и антипаркингови сфери 59 бр.; 

 Отремонтиране "изкуствени неравности" – 27.34 л.м. 

 Възстановяване светофарен стълб и рамо със съответните секции увредени 

вследствие на ПТП на СУ " Печатница Дунав"; 

 Изработване и монтаж на нови 10 бр. защитни платки в контролери за СУ и 

30 бр. нови червени светодиодни пешеходни модула; 

 Монтиране на зумери за звукова сигнализация в СУ/помагаща на слепи 

граждани – 48 бр.; 

 Преработване контролери за промяна режимите на работа /от дву- в 

трифазов/ на СУ "Котовск" и СУ "Братя Миладинови"; 

 Текуща поддръжка всички СУ. 

 Изграждане ново осветление в "Лесопарк Липник " – 15 бр. нови стълба и по 

ул. Адмирал Рождественски – 5 бр. нови стълба; 

 Текуща поддръжка ежедневно по сигнали на граждани, от тел. 112 и 

разпореждания на ръководство уличното осветление в гр. Русе и всички 

населени места в община Русе. 
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 Ежедневна поддръжка на радиоточки, радиоуредби в гр. Русе и населените 

места на община Русе, както и осигуряване предавания на Общински 

радиовъзел и сесии на Общински съвет. 

 Ограждане зони за "свободно пуснати кучета" – Парк на възрожденците – 2,4 

дка. и Парк на младежта – 4,2 дка. със съответната сигнализация; 

 Събиране оптични и ел. кабели след РДНСК. 

През периода ноември 2013 – октомври 2014 г. извършихме следното: 

 Полагане хоризонтална пътна маркировка /ХПМ/ - 5 504.87 м2 ; 

 Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им: ПЗ със 

скоби за закрепване до 0,52 м2 - 416 бр.; ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 

м2 до 1.50 м2 – 5 бр.; Улични табели – 3 бр.; Стойки за ПЗ: 3,0 м – 282 бр.,3.5 

м – 121 бр., 4.0 м –10 бр., 1.0 м – 410 бр., 1,5 м –185 бр., 2,5м – 104 бр., 2,0 м. 

– 194 бр.; Антипаркингови сфери – 124 бр.; Aнтипаркингови стълбчета – 72 

бр. Стълбчета за мантинели – 30 бр. Спиркови указатели – 12 бр. 

 Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе: ПЗ със скоби за 

закрепване до 0,52 м2 – 321 бр.; ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 м2 до 

1.50 м2 – 2 бр.; Улични табели – 3 бр. 

 Изработване, ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен /нисък и висок 

тип/, антипаркингови стълбчета, сфери и реперни стълбчета; Монтаж 

антипаркингови стълбчета – 225 бр. и сфери – 137 бр. - ул. "Духовно 

възраждане" 22 Б, ул. "Чипровци" /паркинга при стадион "Дунав"/, ул. 

"Генерал Кутузов", ул. "Дебър", СОУЕЕ /ул. "Студентска" и ул. "Митрополит 

Григорий"/, кръстовище ул. "Александровска" – ул. "Черно море" /сфери/, 

ул. "Дебър" /от ПТП с Протокол и ул. "Митрополит Григорий", бул. 

"Фердинанд" - 1 бр. сфера от вандализъм., ул. "Ген. Кутузов", ул. "Чипровци", 

пл. "Д-р Мустаков", ул. "Хан Аспарух", ул. "Дебър", кръстовище ул. 

"Згориград" – "Петрохан", кръстовище бул. "Липник" – "Котовск", ул. 

"Чипровци" /стадион "Дунав"/, ул. "Щип" /при Трафопоста/, бул. 

"Фердинанд" – сфера – 1 бр, + пребетониране 2 бр., ул. "Гладстон", бул. 

"Скобелев" /тротоара до МГ "Баба Тонка"/, Трета поликлиника, ул. "Плиска" 

/при к-с "Париж"/ - сфери, кръстовище ул. "П. Берон" – "Хан Аспарух", ул. 

"Гюргево" - бл. "Гергана" вх. А, кв. "Дружба" 1 бл. 7, ул. "Етър" /тротоар при 

Исторически музей/ - сфери, ул. "Гурко" 1, Парк на младежта – 5 бр.сфери, 

ул. "Атон" – 1 бр., ул. "Баба Тонка" /при пл. "Свобода"/, ул. "Щип", пл. 

"Свобода", ул. "Чипровци" /с/у Аквариума/, ул. "Ген. Кутузов" – 31 бр., ул. 

"Асен Златаров", кръстовище бул. "Бозвели" – ул. "Давид" – сфери 28 бр., ул. 

"Хр. Г. Данов" – от ПТП без Протокол, при Пети пощенски клон, ул. "Зайчар" 

2А, бл. "Каварна", ул. "Видин" и сфери по ул. "Давид", ул. "Котовск" и в кв. 
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"Средна кула", ул. "Саша Попов" – 4 бр. сфери, кръстовище ул. "Янтра" - ул. 

"Плиска", около Община Русе и Управление на ОП "КД" - 31 бр. 

антипаркингови стълбчета.; 

 Възстановяване парапет стандартен висок тръбен – от ПТП без Протокол – 

бул. "Христо Ботев" /с/у ул. "Студен кладенец"/, бул. "Липник" с/у магазин 

Зора–10 л.м.; 

 Изработване оградни пана за парапет стандартен висок тръбен – 1.8 м х 1.0 

м – 144 бр.; 

 Монтаж на нов парапет в разделителната ивица бул. "Цар Освободител" - 

продължение с/у ул. "Мария Луиза" – 20 л.м., разделителната ивица, кръга и 

тротоара, на ул. "Тулча" – "Потсдам" – "Н. Петков" - 230 л.м., по схема приета 

от КОБД, ул. "Гладстон" 8 л.м – за разтоварване декори на театър, ул. 

"Калоян" /при ПГ по Машиностроене/ - 6 л.м, кръстовище ул. "Николаевска" - 

бул. "Скобелев" /при джамията/ - 26 л.м ; 

 Отремонтирани изкуствени неравности, увредени от снегопочистването – 

64,28 л.м.; 

 Подмяна дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции – 234 бр.; 

 Подмяна транспортни броячи с отремонтирани в СУ "Печатни платки " –1 бр., 

СУ "Борисова - Бозвели"– 1 бр., СУ "Печатница Дунав" –1 бр., СУ " Потсдам"– 

2 бр., СУ "Кауфланд"–1 бр., СУ "Покрит пазар "– 1 бр, СУ "Старата поща " – 1 

бр. и СУ "24 часа" - 1 бр., СУ "Симова мелница"– 1 бр., СУ "Братя 

Миладинови" – 1 бр., СУ "Кооперативен пазар" - 2 бр. СУ "Борисова – П. 

Хитов", СУ "Париж" – 2 бр., СУ "Борисова – М. Луиза", кръстовище бул. "В. 

Левски" – ул. "Даме Груев" – 1 бр., СУ "Корабен техникум" – 1 бр., 

кръстовище бул. "Христо Ботев" - бул. "В. Левски" –1 бр., 

 Отремонтиране транспортни броячи – 25 бр. и червени светодиодни 

пешеходни модули – 26 бр., 2 бр. пешеходни секции в СУ "Кауфланд", в 

следствие на ПТП без Протокол, светофарни секции, увредени от силен вятър 

и висящи на кабели в СУ "Борисова" – "Бозвели" – 2 бр.; СУ "Симова 

мелница" – 1 бр., ø 200 на СУ "МОЛ Русе" - 1 бр. и на СУ "Старата поща" – 1 

бр.; 

 Подмяна с отремонтирани 11 бр. пешеходни модули в СУ "Сент Уан", СУ 

"Потсдам" – 2 бр. и СУ "Братя Миладинови" – 1 бр., СУ "Кооперативен пазар" 

– 1 бр., СУ "Печатни платки" - 1 бр., 

 Монтиране зелена стрелка /завой на дясно ул. "Дебър" към бул. "Липник" /в 

СУ "Кауфланд"; 
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 Пренастройване контролер и циклограма за управление по отношение 

времената за пешеходците пресичащи ул. "Борисова" в СУ "Рибен магазин"; 

 Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди – 123 бр.; 

 Изработване нова универсална въртяща платка за контролери в СУ.; 

 Отремонтиране и монтаж координатор за зелена вълна в СУ Печатни платки, 

СУ "Пантеона " с тестване и последващо монтиране; 

 Фиксиране 3 бр. високи светофарни секции към обтяжка в СУ "Пантеона" над 

ул. "П. Д. Петков"; 

 Отремонтиране контролери - СУ "Дом майка и дете", СУ "Старата поща", СУ 

"Борисова – Хан Крум" с тестване и последващо монтиране; 

 Извършване пролетна и есенна профилактика контролери във всички СУ с 

промяна на часовото време в координаторите им на зелена вълна; 

 Разработване нови платки за транспортен брояч, зелен и червен пешеходен 

брояч и управляваща платка /универсална за другите три/ в СУ със 

съответните етапи - елементна база и ел. схеми, разработване програми за 

отпечатване на платки /зелен, червен пешеходен брояч, транспортен брояч, 

управляваща универсална платка за трите - Atmega/, отпечатване платки, 

опитни образци /с необходимите тествания и проби/,монтиране елементна 

база, тестване, 72 часова проба, монтаж и наблюдение – изработени и 

монтирани както следва: 

o СУ "Потсдам" – 2 бр. транспортни броячи /за наблюдение/; 

o СУ "Покрит пазар" по 4 бр. зелени и червени пешеходни броячи; 

o СУ "Кооперативен пазар" по 16 бр. зелени и червени пешеходни 

броячи; 

o СУ "Рибен магазин" по 8 бр. зелени и червени пешеходни броячи; 

 Измиване лещите на всички ниски светофарни секции във всички СУ - 

пролетно и есенно; 

 Премахване стикери налепени от вандали по филтрите на ниски светофарни 

секции - СУ "Пантеона" – 4бр., СУ кръстовище ул. "Борисова" – бул. 

"Скобелев" – 2 бр. и СУ "Кооперативен пазар" – 2 бр.; 

 Монтиране осветление в Природонаучен музей на 18 бр. диорами-11 бр. 

светодиодни фенери с 4 бр. ел. захранвания /положен кабел 180 м/;  

 Въвеждане "Зелена вълна" за движение на ППС при средна скорост 40 

км/час по ул. "Сент Уан"; 
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 Подмяна шкаф контролер в СУ кръстовище бул. "Липник" – ул. "Дебър" /СУ 

"Кауфланд"/; 

 Промяна броя на фазите /от трифазен режим в четирифазен/, със 

изработване на съответните платки и тестването за контролер в СУ "Печатни 

платки"; 

 Изработване и монтиране след 72 часово тестване нови защитни платки за 

СУ "Кауфланд" - 1 бр. и СУ "Пантеона" - 1 бр.; 

 Извършване необходимите действия по есенна профилактика на всички 28 

бр. СУ в гр. Русе. 

През периода ноември 2014 – август 2015 г. извършихме следното: 

 Полагане хоризонтална пътна маркировка /ХПМ/ - 7 440.82 м2; 

 Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им: ПЗ със 

скоби за закрепване до 0,52 м2 до 1.50 м2 - 779 бр.; 

 Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе: ПЗ със скоби за 

закрепване до 0,52 м2 до 1.50 м2 –657 бр.; 

 Изработване, ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен /нисък и висок 

тип/, антипаркингови стълбчета, сфери и реперни стълбчета: Монтаж 

антипаркингови стълбчета – 232 бр. и сфери – 17 бр. по уличната мрежа на 

гр. Русе; 

 Възстановяване парапет стандартен висок тръбен – от ПТП с Протокол – 294 

л. м.; 

 Изработване оградни пана за парапет стандартен висок тръбен – 1.8 м х 1.0 

м – 268 бр.; 

 Монтаж нов парапет на територията на община Русе - 242 л. м.; 

 Отремонтирани изкуствени неравности увредени от снегопочистването – 

95.35 л. м. 

 Подмяна дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции – 241 бр.; 

 Подмяна транспортни броячи с отремонтирани във всички СУ - 21 бр.; 

 Отремонтиране транспортни броячи – 21 бр.; 

 Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди –121 бр. 

 Извършване пролетна и есенна профилактика контролери във всички СУ с 

промяна на часовото време в координаторите им на зелена вълна; 
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 Изработване, тестване и монтаж нови семисторни платки заместващи досега 

ползваните тиристорни, съгласно изискванията на EN 12675:2000, във всички 

СУ; 

 Измиване лещите на всички ниски светофарни секции във всички СУ - 

пролетно; 

 Изработване, тестване и монтаж на 1 бр. нова процесорна платка, 

въвеждаща четири програмен режим на работа на СУ в делнични дни и 

четири програмен режим на работа в почивните дни през годината съгласно 

изисквания на EN 12675:2000, в СУ "Кооперативен пазар, Симова мелница и 

Олимп"; 

 Въвеждане "Зелена вълна" за движение на ППС при средна скорост 40 

км/час по ул. "Борисова", бул. "Липник" - за двете посоки и ул. "Тулча" - за 

двете посоки; 

 Извършване необходимите действия по профилактика на всички 28 бр. СУ в 

гр. Русе; 

 Извършени са заваръчно монтажни дейности по: отремонтиране ограда от 

ПТП с и без Протокол – 286 л. м.; отремонтиране елстична ограда от ПТП с и 

без Протокол – 92 л. м.; монтаж нова елстична ограда бул. "Христо Ботев" – 

180 л. м.; отремонтиране стълбове за УО увредени вследствие на ПТП 6-

11бр.; демонтиране автоспирков навес – ул. "Филип Станиславов" пред 

бл.403; отремонтиране антипаркинг с падащо рамо пл. "Свобода" –32 бр.; 

 Монтиране и настройка на часовници, настройка на фоторелета, подмяна на 

контактори, ВП и АП, възстановяване на връзки в ТП, табла и касети – в 96 ТП; 

 Подмяна повредени кабели /подземно, в стълб и с обтяжка/ и муфиране 

 Кабел ПВО 6мм2 – 310 м.; Кабел САВТ 2х16+10 - 80 м.; СВТ 3 х 2,5 мм2 – 90м.; 

СВТ 2х1.5 мм2 -296 м., Кабел АL - R 2х16- 910 м., СВТ 4 х 4 мм2 – 307 м.; 

 Сменени ел. лампи и осветителни тела – Улични и паркови осв. тела – 197 бр. 

нови + 164 бр. отремонтирани; Ел. лампи – 50W–641 бр.,70W–132 бр.,100W–

105 бр.,125W- 12 бр.; 150W-77 бр., 250 W- 48 бр.,PLE–23W- 45 бр., PLС –26W- 

27 бр.,CDM-T 35W – 12 бр.; CDM-T – 70W – 1 бр., CDM-T–150 W –1 бр.; Кабел 

СВТ 2х1.5 - 184 м.; 

 Огледи обекти за наличност изградено УО или повредени съоръжения на 

територията на гр. Русе и общината; 

 Осигуряване ел. захранване за: Коледен базар, Коледни украси - бул. "Христо 

Ботев" – 14 бр., бул. "Н. Бозвели" – 8 бр., бул. "В. Левски" - 6 бр., бул. "Д. 

Груев" - 5 бр., бул. "Липник" – 18 бр., бул. "Съединение" – 9 бр., ул. "Плиска" 

– 10 бр., бул. "Цар Освободител" – 12 бр., ул. "Доростол" –18 бр., ул. 
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"Александровска" - 18 бр., пл. "Батенберг" - 11 бр., ул. "Борисова" – 10 бр., 

бул. "Скобелев" – 17 бр., бул. "Мидия Енос" – 7 бр., Доходно здание – 6 бр., 

пл. "Свобода" + малка градинка – 12 бр., ул. "Александровска" /от СБА към 

"Альоша"/ - 10 бр., от Райфайзен банк до ул. "К. Иречек" –12 бр., към 

Операта – 12 бр., пред Община Русе /при шадравана/ - 8 бр., пл. "Свобода" – 

4 бр. на пилоните пред Общината, стълбове за УО с украси – 2 бр., с 

последващо прекъсване за всички през м.01.2014 г.; Новогодишна сцена – 

подвързване, с последващо прекъсване ел.захранването през м. 01.15 г.; 

Всички мартенски бараки по ул. "Александровска" с последващо прекъсване; 

Лесопарк Липник – празник "Златната липа"; прекъсване осветлението за 

Ден на земята – пл. "Свобода" и ул. "Александровска"; Лесопарк Липник – 

празник на с. Николово –монтиране и демонтиране захранващ кабел за 3 бр. 

касети, връзки в касети, отремонтиране съществуващи паркови осветители – 

3 бр.; 

 Периодични проверки в подлезите по бул. "България" и "П. Караминчев" - 

отстраняване на възникналите повреди, подмяна лампи: Алеко – 70 W – 14 

бр. + изкъртена решетка на осветлението и прекъснато захранване, 

отстраняване на повредите + монтиране на тяло на мястото на откраднатото 

в подлеза; бул. "Г. Делчев" – 70 W – 11 бр. + вдигане предпазители поради 

течове на вода по стените /6 пъти/ + монтаж наново отремонтирана 

предпазна решетка, Осогово – 70 W- 7 бр. + CDM TD – 2 бр., с последващо 

монтиране предпазни стъкла по плафониерите, липсва решетка - 

възстановена, през м. 08.14 г. констатирана липса на 3 бр. тела с решетките; 

П. Караминчев - 70 W – 5 бр.; 

 Отремонтиране съоръжения – УО – 50 W – 82 бр., УО - 100 W – 1 бр., 250 W – 

4 бр., ПО – 50 W - 112 бр., контактор – 1 бр. 

 Подмяна лампи и улични осветители в населени места на община Русе - ПВО 

6 мм2 – 610 м.; Кабел СВТ 2х1.5 - 215 м., СВТ 2х2.5 - 30 м. Лампи натриеви - 

50 W – 254 бр., 250 W - 8 бр., 70 W - 4 бр., 125 W – 3 бр.; УО - 50 W – 46 бр. + 

ремонт на място – 21 бр. техен; ПО - 50 W – 13 бр. , отремонтиран ПО 50 W – 

1 бр.; 

 Дейности за Приют за безстопанствени животни - поддържане ел. 

захранване, функционалност клетки и ВИК инсталации.  

Поддържане радиоточки: 

 Възстановяване на прекъснати жила, установяване и отстраняване на къси 

съединения и лош контакт по радиомрежата: Кабел ППВР 2х0,75 –860 м.; 
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 Ремонтни дейности в апаратна – отремонтиране 100 W усилватели – 17 

бр.,700 W – 9 бр., изработване захранващ блок и ремонт крайно стъпало 

усилвател, за радиоуредбата в с. Сандрово; 

 Включване на нови абонати – 12 бр. 

 Отстранени повреди в населени места от община Русе: Кабел ППВР 2 х 0,75 – 

850 м.; 

 Ежедневни превключвания на радиоуредбата в гр. Русе за предаванията от 

14-15 часа 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. ноември 2011 - м. 

август 2015 г., на територията на община Русе са предприети следните мерки:  

 Приетата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

се изпълнява и се спазват нормативните изисквания. За отчетния период от 

Общинския приют за безстопанствени животни са заловени общо 5 854 бр. 

кучета, кастрирани са 3 107 бр. кучета, осиновени са 1 711 бр., върнати по 

места са 1 716 бр. кучета. 

 За този период капацитета на Общинския приют за безстопанствени животни 

е увеличен от 110 на 540 бр. кучета.  

 През м. декември 2011 – януари 2012 г е извършено преброяване на 

безстопанствените кучета. На територията на гр. Русе до момента са 

извършени две преброявания на безстопанствените животни. Първото е 

през пролетта на 2008 г., когато са разработвани проектите на Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Русе. Второто преброяване е инициирано от Община Русе и 

извършено от служителите на Общинския приют за животни, с подкрепата на 

представители на неправителствените организации за защита на животните 

на територията на община Русе. При второто преброяване е установено 

наличие на 2 385 бр. безстопанствени кучета, от които малко над 62% са 

кастрирани. Като резултат от двете преброявания се отчита намаляване на 

общия брой безстопанствени кучета на територията на община Русе, като в 

същото време е увеличен броя на кастрираните животни.; 

 През 2012 г. беше направено и преброяване на кучетата в гр. Мартен., при 

което се установи, че безстопанствените кучета са 38 бр.; 

 На територията на община Русе се дължи такса за притежаване на куче 

съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси. Това е 
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регламентирано с Наредба №16 за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе – 

приета от Общински съвет Русе. През м. май 2012 г. тази такса беше 

увеличена от 10 на 25 лв. и беше премахната отстъпката за пенсионери; 

 През м. октомври 2012 г. в изпълнение на дейностите по програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета, Община Русе 

стартира регистрация на домашните кучета; 

 Общинският приют за безстопанствени животни в Русе печели годишната 

международна награда на британската организация Догс Тръст през 2012 г. 

Призът е за най-успешно прилагане на знанията, придобити от обучението 

по програма ITP, сред повече от 250 участници. Общинският приют за 

безстопанствени кучета е определен като най-добър в това отношение от 

главния изпълнителен директор на Догс Тръст Клариса Болдуин и 

председателя на настоятелството Филип Деюбъни.; 

 През м. октомври 2013 г. по инициатива на Община Русе се проведе среща с 

ветеринарните лекари, работещи с дребни животни на територията на 

община Русе, на която се обсъдиха въпроса за предоставянето на 

информация за регистрираните домашни кучета, с оглед осъществяване на 

по-добър контрол на домашните кучета, вменен като задължение на Кмета 

на общината; 

 На територията на Община Русе освен Общинския приют за безстопанствени 

животни от м. май 2013 г. действа Междуобластен кастрационен център 

"Възраждане", стопанисван от Сдружение "Германо-Българска помощ за 

животните" - клон Русе; 

 През м. февруари 2015 г. Община Русе и Сдружение "Германо-Българска 

помощ за животните" се подписва споразумение за сътрудничество във 

връзка с изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета и повишаване броя на кастрираните животни на 

територията на община Русе; 

 Освен посоченото по-горе в Общински приют за безстопанствени животни – 

Русе има сключен договор за сътрудничество с Тракийски университет – гр. 

Стара Загора за провеждане на стажове за студентите по ветеринарна 

медицина. 

3. Общинско предприятие "Паркстрой - Русе" 

Отдел "Чистота" извършва почистване на незаконни сметища и замърсени 

терени на територията на гр. Русе, съгласно възлагателни писма. Извършва 

механизирано и ръчно товарене на строителни, битови и растителни отпадъци. 
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Извършва изрязване на дървета, храсти и клони, както и косене на бурени и треви за 

осигуряване на достъп на техниката и хората до засегнатите терени. 

След почистване на сметища и замърсени терени количеството на изнесените 

отпадъци е в размер на 2 602,20 тона. 

Отдел "Озеленяване и лесопаркове" извършва дейност в няколко направления: 

 Поддържане на извънградската (селска) общинска пътна мрежа; 

 Прочистване на поречия на реки и земни отводнителни канали: 

 Затревяване и благоустрояване на замърсени терени: 

 Дейности по отглеждане на животни в Зоокът и поддържане на терени в 

Лесопарк Липник: 

 Прочистване на изоставени терени и други, невключени в обществената 

поръчка за зелените площи.  

Извършена е и предадена паспортизация на озеленените площи и 

картотекиране на трайна декоративна растителност на територията на гр. Русе. 

Отдел "Автотранспорт и механизация" поддържа изправността на автомобилния 

парк и малогабаритната техника. Извършва планови и извънредни ремонти на 

техниката. Организира и извършва дейности по поддържане на материалната база, 

производствените съоръжения, както и други дейности. 

Отдел "Цветопроизводство" се занимава с производство на декоративна 

растителност. Отделът отглежда съществуващата външна и оранжерийна растителност. 

Дейности, които извършихме освен посочените по-горе са ремонт на отоплителна 

инсталация, ремонт на оранжерии и подмяна на част от счупените стъкла с 

поликарбонатни.  

Отдел Декоративен разсадник отглежда декоративната трайна растителност в 

стопанството. Извършиха се дейности по отглеждане на растителността (поливане, 

прекопаване, пикиране, косене, подхранване, растителна защита, направа почвени 

смеси за контейнерно производство) и реализация на продукцията. Растителността е 

заложена и разделена по видове и време на производство на открито в земята. Част от 

растителността произвеждаме в съдове, саксии (контейнерно производство). 

Тенденцията и желанието ни е за увеличаване на контейнерното производство, 

при което ще се увеличи периода на реализация на растителността през цялата година. 

Текущи дейности, извършвани от звено ЗЗМПГ при ОП "Паркстрой – Русе" през 

отчетния период: 

 Проверки на място на общински земеделски земи, изготвяне на доклади за 

състоянието им, заедно с предложения за промяна на начина им на трайно 

ползване, в зависимост от състоянието им; 
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 Обработка на заявления за получаване на средно рентно плащане; 

 Насрочване на търгове за отдаване под наем на земеделски земи; 

 Разпределение за индивидуално ползване на общински пасища, мери; 

 Изготвяне на договори за наем и допълнителни споразумения към тях; 

 Разглеждане на жалби и сигнали на граждани, касаещи общински 

земеделски земи и изготвяне на отговори. 

РЕСОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" 

 
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 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". 

1.1. Отдел "Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол" 

През отчетния период на мандата за управление 2011-2015 г. г. текущите задачи 

на отдел "Устройствени планове и кадастър" са свързани с издаване на скици (10 610 

бр.); презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца; 

геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради 

и техническа инфраструктура; издаване на удостоверения по Закона за кадастъра и 

имотния регистър. 

През отчетния период експертите от отдела са издали 491 бр. разрешения или 

предписания за проектиране на ПУП; предоставили копия от документи, свързани с 

разрешаване и одобряване на ПУП; извършили са 418 бр. процедури по одобряване на 

ПУП; извършили са 4111 бр. съгласувания на проекти в част геодезия и др. 

Сред задачите на служителите, които са изпълнени през посочения период са и 

издаване на удостоверения, предоставяне на координати на геодезически основни 

единици, издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин на застрояване, 

актуализиране на Специализирана карта (планове за подземни проводи) на Русе и 

населените места от Община Русе, издаване на характеристики за имоти, издаване на 
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разрешения за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ и 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 5 800 бр.), както и отговори на 

постъпили молби и жалби. 

1.2. Отдел "Инвестиционно проектиране" 

През отчетния период текущите задачи на отдел "Инвестиционно проектиране " 

са свързани издаване на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и 

промяна предназначението на обекти (320 бр.); одобряване на инвестиционни проекти 

с оценка за съответствие по ЗУТ (съответствие с издадената виза и градоустройство, 

съгласие от съседи и съсобственици – 2 950 бр.); издаване на Разрешение за строеж 

или отказ за издаване на разрешение за строеж (1 998 бр.); съобщаване на разрешение 

за строеж, след справка в кадастъра и на място за издирване на всички съсобственици 

и заинтересованите лица (8 850 бр.) 

Експерти от отдела са присъствали на откриване на 400 бр. строителни 

площадки на строежи на основание чл.157, ал. 2 от ЗУТ. Издали са общо 1 146 бр. 

удостоверения за търпимост на обектите и изясняване на градоустройствения статут, за 

степен на завършеност на сграда, за факти и обстоятелства по устройство на 

територията, за въвеждане в експлоатация и откази на строежи IV и V категории. 

През изтеклия период са регистрирани 956 бр. технически паспорти за строежи, 

издадени са 1 033 бр. разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от 

ЗУТ в частни имоти и откази за същите. 

През отчетния период са вписани в регистъра 4 858 бр. удостоверения, 

разрешения за строеж, разрешения за поставяне, делби и проекти. Текущо се отговаря 

на сигнали на граждани и се разглеждат внесена документация към заявленията и 

изготвяне на указателни писма за отстраняване на нередовности по чл. 30 от 

Административно процесуалния кодекс. 

1.3. Отдел "Контрол по строителството" 

През отчетния период текущите задачи на отдел "Контрол по строителството" са 

свързани с разглеждане на жалби, молби и искания от граждани и протоколи от 

проверки (4 147 бр.); изготвяне на заповеди за премахване на преместваеми обекти; 

съставяне на констативни актове за констатиране на незаконни строежи; издаване на 

заповеди за спиране на строителство изпълнявано в отклонение от одобрените 

строителни книжа; съставяне на констативни актове за строежи, които не се ползват по 

предназначение и изготвяне на заповеди за забрана ползването на строежи, които не 

се ползват по предназначение. 

Освен текущите си задължения експертите в този отдел извършват и 

специфични такива, които са свързани с изготвяне и връчване на актове по Закона за 
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административните нарушения и наказания; подготвяне и връчване на Наказателни 

постановления; съставяне на уведомления по чл. 65, ал.1 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС); производства по узаконяване на незаконни строежи; издаване на 

заповеди по чл. 65, ал. 1 от ЗОС и др. оперативни задачи. 

1.4. Отдел "Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол" 

През периода на мандата за управление 2011-2015 г. текущите задачи на отдел 

"Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол" са свързани със съгласуване на 

проекти по определени части (5 937 бр.); издаване на 717 бр. разрешения за строеж, 

технически паспорти, удостоверения за въвеждане в експлоатация. Част от 

задълженията на този отдел са свързани с прием на граждани, което се осъществява 

ежеседмично, участие в предварителен съвет по Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), което също се осъществява всяка седмица и редовно и участие в комисии по 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ЗУТ. 

През отчетния период отделът е изготвил 543 бр. становища, 635 бр. 

количествено стойностни сметки и са изпълнени общо 1 793 бр. огледи по докладни 

записки и молби на граждани. Други текущи задачи, с които са били ангажирани 

служителите от отдел "Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол" са 

приемането на строежи с акт образец №15, приемане на строежи с държавна-

приемателна комисия (образец №16) и огледи на кметства и читалища в Община Русе. 

Освен текущите си задължение експертите в този отдел извършват и 

специфични такива, които са свързани с изпълнение на процедури по освидетелстване 

на сгради по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ (80 бр.) и изпълнение на процедури по чл. 

72-73 от Закона за културното наследство (13 бр.). През отчетния период са съборени 

общо 21 бр. общински сгради и са осигурени изходни данни и подпомагане на 

проектанти при изработка на проекти. Други специфични задачи, изпълнени от отдел 

"Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол" са: изпълнение на 

преустройство в ЦДГ Слънце - 130 000 лв.; изпълнен контрол по изпълнението на 

договори и проверени и подписани първични платежни документи на стойност 384 

660лв.; участие в подготовка на проект за "Развитие на инфраструктурата за отпадъчни 

води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите "Средна кула" и 

"Долапите" съгласно новите изисквания на МОСВ по Оперативна програма "Околна 

среда"; участие в подготовка на проект за "Изграждане на канализационна мрежа и 

пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за град Мартен"; изпълнение на 

обновяването на 20 бр. детски площадки и изграждане на една нова на обща стойност 

300 000 лв.; изпълнени ремонти на общинската пътна мрежа за 203 000 лв. и др. 
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СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПОДЧИНЕНИ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РУСЕ 

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". 

1.1. Отдел "Обществени поръчки" 

През периода 08.11.2011 – 14.09.2015 г. Община Русе, прилагайки правилата на 

Закона за обществените поръчки е сключила общо 696 договора. В резултат от успешно 

проведени процедури по смисъла на ЗОП са сключени 216 бр. договори, а съгласно 

отменената на 01.04.2012 г. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки са 

сключени 5 договора и чрез събиране на най-малко 3 оферти - 9 договора. По реда на 

Глава осем "А" от ЗОП са сключени 174 броя договора, а договорите, сключени на 

основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП /с директно възлагане/ са 292 бр.  

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. 

1.2. Отдел "Човешки ресурси" 

За отчетния период в отдел "Човешки ресурси" 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. Актуализирани са Вътрешните правила за заплатите на служителите, 

Вътрешните правила за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите, 

Кодекса за поведение на служителите в администрацията. Извършени са дейности по 

планиране, набиране, назначаване, преназначаване и освобождаване на служители. 

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 длъжностни характеристики и са 

поддържани досиета на служители, работещи по трудово и служебно правоотношение 

в Община Русе. 
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1.3. Отдел "Правно нормативно обслужване" 

Осигуряването на законосъобразно действаща администрация е основа функция 

и цел на отдел "Правно-нормативно обслужване". За последните четири години 

юрисконсултите са осъществили процесуално представителство и са водили над 700 

спорни, безспорни и изпълнителни производства пред съд, особени юрисдикции и 

съдебни изпълнители. Забелязва се тенденция към намаляване броя на водените 

срещу Община Русе 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.  

Над 90% от производствата в този период по обжалване на актове на Кмета на 

Община Русе, издавани във връзка с устройство на територията и контрол по 

строителството, както и тези във връзка с проведени обществени поръчки са решени от 

правораздавателния орган в полза на Община Русе. В по-голяма част от делата за 

обезщетяване, размера на присъжданите суми за имуществени и неимуществени 

вреди е намаляван.  

Приоритет в работата на отдела е законосъобразност на актовете и действията 

на Кмета на Община Русе, чрез участие на юрисконсулт от отдела 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.  

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, както и са прегледали и съгласували над 60 000 документа, включително 

договори, тръжна и конкурсна документация, заповеди, предложения на Кмета на 

Община Русе до Общински съвет Русе, Наказателни постановления и др.  

2. Дирекция "Административно обслужване" 

В Дирекция "Административно обслужване", отдел "Гражданско състояние" -

през отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени над 125 

000 документи по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения за семейно положение, 

съпруг и деца – общо 9 720 бр.; над 25 000 бр. удостоверения наследници; над 9 000 

бр. удостоверения за раждане (дубликат); 9 905 бр. заверки за чужбина; обработени са 

над 27 000 адресни регистрации, от които 8 954 бр. за постоянен адрес и над 18 100 бр. 

за настоящ адрес и и др.  
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За отчетният период са съставени 7 593 акта за раждане, 2 452 акта за сключен 

граждански брак и 9 411 акта за смърт. Обработени са 146 619 актуализационни 

съобщения за допълване или корекция на данни. 

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 над 45 000 страници от стари семейни регистри, 

създадени в гр. Русе и прилежащите кметства и актове за смърт, съставени в периода 

1900-1925 г и въвеждането им в програмен продукт. 

В Дирекция "Административно обслужване", отдел "Управление на етажната 

собственост", през отчетния период 2011-2014 г., данните показват, че от 3 552 бр. 

входове към сгради в режим на етажна собственост /ЕС/ на територията на oбщина 

Русе, регистрирани, съгласно изискванията на Закона за управление на етажната 

собственост /ЗУЕС/ са 3 077 бр. етажни собствености т.е. представляващи 86.54% от 

общата ЕС на Община Русе. 

Другите дейности на отдел "Управление на етажната собственост" през отчетния 

период 2011-2014 г. са: 

 текущ контрол по пререгистрация на сградите/входове – пререгистрации 

след изтекъл 2-годишен мандат на органите на управление – 2 236 бр.; 

 регистрирани Сдружения на собствениците по Европейска програма 

"Енергийно обновяване на българските домове" – 20 бр.; организирани 

общоградски срещи - дискусии по проект "Енергийно обновяване на 

българските домове"– 4 бр. с представители на МRРБ - общо 421 бр. 

управители на ЕС във входове; 

 писмени отговори на молби, жалби, сигнали на граждани по прилагане на 

ЗУЕС – 883 бр.; 

  проведени консултации на граждани по прилагане на ЗУЕС – 4 097 броя; 

  съставени актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ - 4 

бр. по чл.57, ал.4 от ЗУЕС, а Наказателните постановления от кмета на 

Община Русе - 3 бр. 

С цел подобряване на административното обслужване на гражданите през 2012 

г. е въведена нова деловодна система за документооборота в Община Русе на стойност 

56 000 лв.  

Само през третата година на управление от мандат 2011-2015 г. в Община Русе 

са регистрирани общо 106 626 бр. документи, от които 86 432 преписки и 20 194 

междинни документи, а през четвъртата година са съответно: общо 74 248 бр. 

документи, от които 60 214 преписки и 14 034 междинни документи. 
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През месец октомври 2015 г. за подобряване на административното обслужване 

на гражданите и на юридическите лица е преминат успешен одит на Системата за 

управление на качеството според изискванията на международния стандарт EN ISO 

9001:2008, чийто обхват е "Административно обслужване на граждани и юридически 

лица. Бюджетен процес". 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

1. Дирекция "Обществен ред и сигурност" 

Приоритети в работата на дирекция "Обществен ред и сигурност" бяха 

доизграждане на структурното окабеляване на работните места в сградата на ул. 

"Олимпи Панов" №6, с цел подобряване работата на компютърната техника, 

обслужваща служителите и гражданите, както и извършване на своевременни 

превантивни дейности за недопускане на предпоставки за нарушаване на 

инфраструктурата в и между населените места на общината при екстремални 

природни явления. Извършва се постоянен мониторинг и актуализиране на ИТ 

инфраструктурата с оглед осигуряване на оптимални условия за работа. Работено е в 

посока подобряване на взаимодействието между Община Русе и елементите на 

Единната спасителна система с цел своевременно получаване на сигнали и 

максимално бърза ответна реакция. Оказвано е необходимото съдействие на екипа за 

управление на проекта за корекция на р. Русенски Лом, за осъществяване на надеждна 

защита на урбанизираната територия на гр. Русе от вредното въздействие на високите 

води. Също така активно работихме за разширяване на системите за видеонаблюдение 

и пожароизвестяване в общинските обекти, за недопускане на инциденти и за по-

добро стопанисване на собствеността на Община Русе. 

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, подзаконовите и вътрешните актове и договорите, надеждността и 

целостността на финансовата и оперативна информация, ефективността и ефикасността 

на оперативната дейност, опазването на активите. Одитните ангажименти се 

извършват съгласно Стратегически и Годишен план, съгласувани с ОбС Русе и 

утвърдени от Кмета на общината.  

За 1-вата година на управление на кмета на общината отдел "Вътрешен одит" 

извърши 14 одитни ангажимента за увереност, от които 2 в общината – отдел "Екология 

и транспорт" и отдел ФСД, 3 в общински предприятия /"Комунални дейности", 

"Доходно здание" и ОП "Жилфонд"/, ОбДЦКИ, в СОУ "Й. Йовков" и ЦДГ "Роза", с. Ново 

село, в Кметство Мартен и Кметство Ново село, в ТД "Паркстрой" ЕООД, в Общински 
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инвестиционен фонд и одит за проверка на изпълнението на дадените препоръки. В 

резултат от проверките са установени пропуски и нарушения на Закона за 

счетоводството, Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, 

Наредби на Общински съвет - Русе и други. Дадени са над 80 препоръки към 

ръководителите на одитираните структури за подобряване на организацията. 

Извършени са и 2 официални ангажименти за консултиране /ОАК/ - в Община Русе 

относно – Адекватност на правилата по СФУК и в ОУ "Т. Кърджиев. Вътрешният одит 

извършва и неофициални одитни ангажименти /НОАК/ като рутинни дейности за 

обмяна на информация, устно и/или писмено предоставяне на съвети и мнения, 

преглед на изготвени документи, участия в комисии и др. За периода НОАК са 16 бр., 

отразени в заведен за целта регистър. 

За втората година на мандата отделът е извършил 13 одитни ангажимента за 

увереност. Одитирани са следните обекти: Регионален исторически музей, ОУ "Иван 

Вазов" Община Русе, "Обреден дом" ЕООД, Дирекция "МДТ", Отдел "Общински имоти" 

и Отдел "Култура" в общината, Кметство Червена вода, СОУ "В. Левски", Община Русе, 

ОП СПОТ, Кметство Бъзън, ЦДГ "Ралица", Община Русе и ОДЗ "Синчец" Средна кула, 

както и одит за проверка на дадените през 2012 г. препоръки. За периода са 

извършени 2 одитни ангажимента за консултиране – в ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Ангел 

Кънчев", включени в годишния план и а 15 бр. НОАК. 

За коригиране на установените при одитите грешки, пропуски и слабости са 

дадени 47 бр. препоръки, които са приети от ръководството. Препоръките основно са 

свързани с разписване на Вътрешни правила по одитираните процеси, актуализиране 

на текстове от Наредби на Общински съвет Русе, нарушения на бюджетната 

дисциплина и др. В един от одитираните обекти сме идентифицирали индикатори за 

измама съгласно чл. 30 от Закона за вътрешния одит и публичния сектор, за което е 

уведомен Кметът и компетентните органи.  

За следващият отчетен период ноември 2013 – октомври 2014 г. в отдела са 

извършени 15 одитни ангажимента за увереност, в следните обекти: Кметство Тетово, 

ОУ "Отец Паисий" с. Тетово, ОУ "Любен Каравелов", ОП КД "Приют за безстопанствени 

животни", сектор "Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен транспорт", 

ЦДГ "Радост", Общински детски център за култура и изкуство, "Общински пазари" 

ЕООД, ОДЗ "Приказен свят", с. Николово, Кметство Николово, Художествена галерия – 

Русе, ОУ с. Мартен и ОУ с. Семерджиево. В четири детски градини - ЦДГ "Чучулига", 

ЦДГ "Русалка", ЦДГ "Здравец" и ОДЗ "Снежанка" бяха извършени одити на 

организацията на извършените доставки на хранителни продукти съгласно вътрешните 

актове и сключените договори. В звената от системата на образованието бяха 

извършени одити на процесите по определяне, начисляване и изплащане на 

възнаграждения и отчетност на приходи/такси - в ОУ "Тома Кърджиев", ОУ "Олимпи 

Панов", ЦДГ "Пинокио", ОДЗ "Мартен", СОУ "Възраждане", СОУ "Христо Ботев", ЦДГ 
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"Радост" и ЦДГ "Пролет". Провери се изпълнението на препоръките, дадени при 

извършените одити.  

Като неотменна част от работата на отдела са извършени 2 официални одитни 

ангажимента за консултиране – В Община Русе относно Актуализиране на Стратегия за 

управление на риска и изготвяне на риск – регистър за 2014 г. и в СОУ "Йордан 

Йовков". Извършени са и 8 неофициални ангажимента за консултиране.  

За коригиране на установените при одитите грешки, пропуски и слабости са 

дадени 79 бр. препоръки, които са приети от ръководството. Препоръките основно са 

свързани с разписване на Вътрешни правила по одитираните процеси, нарушения на 

бюджетната дисциплина и др. В два от одитираните обекти сме идентифицирали 

индикатори за измама съгласно чл. 30 от Закон за вътрешния одит и публичния сектор, 

за което е уведомен Кметът и компетентните органи.  

Извършена беше проверка на качеството на одитната дейност от Министерство 

на финансите, при което беше дадена оценка, че одиторският екип работи в 

съответствие със законодателството и Методологията по Вътрешен одит. 

За текущият отчетен период от ноември 2014 г. до настоящият момент са 

извършени следните 13 одитни ангажимента за увереност: в Дирекция 

"Административно обслужване" и отдел "Търговия и наемни отношения" в общината, 

ОУ "Йордан Йовков", Община Русе, ОП "Спортни имоти" и ОП "Русе Арт", ЦДГ 

«Червената шапчица» и ЦДГ «Незабравка», на извършените разходи по Договор 

BG051PO0015.2.12 - 0015- C0001 "Нашите деца са нашата отговорност", НУ "Васил 

Априлов", с. Хотанца, Кметство Хотанца и Кметство Сандрово, на процесите по 

предоставяне на закуски на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV 

клас в СОУ «Възраждане», ОУ «Ангел Кънчев» и ОУ «Отец Паисий» и по определяне, 

начисляване и изплащане на възнаграждения в ПУ "Петър Берон", МГ "Баба Тонка", 

ЦДГ "Слънце", Община Русе. В един от обектите сме идентифицирали индикатори за 

измама, докладвани по надлежния ред. Извършени са и 10 неофициални одитни 

ангажимента за консултиране. Дадени са 35 препоръки за подобряване организацията 

на одитираните процеси, свързани със констатираните пропуски. 

В края на всяка година в отдела е извършвано докладване на дейността по 

вътрешен одит, изготвян е Годишен доклад, представен на Кмета на общината и 

Министъра на финансите. 

3.  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 75 

второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината. При осъществяване 

на своята дейност финансовите контрольори са издали 67 119 бр. контролни листи. 
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Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за 

осъществяване на предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе 

утвърдени към СФУК на общината. 

4. Кметства 

В контекста на Програмата за управление за мандат 2011-2015 г. и във връзка с 

поетите ангажименти за балансирано развитие на общината реализирахме редица 

проекти в малките населени места с помощта на кметствата към Община Русе. За да 

подкрепим цялостното развитие на Община Русе създадохме общински фонд "Малки 

населени места", като за 2015 г. е предвиден фонд в размер на 160 000 лв. Със 

създаването на този фонд ние предоставихме възможност на кметствата да реализират 

проекти за подобряване условията на живот в тях. На конкурсен принцип са 

финансирани 16 проекти на селата и кварталите на територията на Община Русе. 

Благоустройствените дейности са свързани с благоустрояването на площадки, паркове, 

озеленяване, както и ремонт и изграждане на кътове за отдих, обновяване на 

автобусни спирки, осигуряване на паркоместа, реконструкция на тротоари, детски и 

спортни площадки и улично осветление. 

През 2015 г. осигурихме финансиране за: 

 Автобусни спирки в гр. Мартен; 

 Спортни съоръжения в кметствата Басарбово и Червена вода; 

 Спортни площадки в кметствата Бъзън, Ново село, Семерджиево, Хотанца, 

Ястребово и кв. "Долапите"; 

 Детски площадки в кметствата Бъзън, Семерджиево и кв. "Средна кула"; 

 Облагородяване на обществени пространства в кметствата Долно Абланово, 

Николово, Просена, Сандрово, Тетово и кв. "ДЗС". 

Принос към малките населени места в Община Русе са и проектите, които 

реализирахме с финансиране по Програмата за управление на дейностите по опазване 

на околната среда. Проектите са за облагородяване на малките населени места, сред 

които: 

 Спортни и фитнес игрища и площадки в гр. Мартен и кметствата Сандрово, 

Николово, Тетово, Семерджиево и Ястребово, кв. "Долапите" и ОУ "Христо 

Смирненски"; 

 Детски площадки в кметство Хотанца, както и в ОДЗ "Райна Княгиня" в гр. 

Мартен; 

 Облагородяване на обществени пространства на територията на кметствата 

Басарбово, Николово и Ново село (включително ЦДГ "Роза"), както и в ОУ 

"Христо Смирненски" в кв. "Долапите". 



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

93 

Започнахме програма за подобряване състоянието на пътната мрежа в града и в 

малките населени места. Ремонтирахме стари и поставихме нови осветителни тела и 

охранителни камери на възлови места в селата за гарантиране безопасността на 

жителите. Закупихме 4 нови трактора за подобряване на снегопочистването и 

поддържането на зелените площи в с. Бъзън, с. Просена и кв. "Долапите", както и за 

нуждите на Общинско предприятие "Паркстрой". 

4.1. С. Басарбово 

 Изградихме по проект на ПУДООС парк "Кантона", който се превърна в 

любимо място за спорт и отдих; 

 Изградихме по проект "Малки населени места" – модерна фитнес зала; 

 Изградихме модерна система за видео наблюдение в село Басарбово с 8 

цифрови камери; 

 Поставихме електронно информационно табло; 

 Покрихме централния площад с безплатен Wi-Fi връзка; 

 Въведохме услугата домашен социален патронаж, от която се възползват 25 

жители; 

 Направихме модерно осветление на централния площад в селото; 

 Изработихме билборд с живота в село Басарбово и карта на населеното 

място; 

 Изработихме герб на село Басарбово; 

 Ремонтирахме покрива на здравната служба; 

 Спечелихме и реализирахме няколко проекта в областта на културата: 

създадохме мюзикъл "Вълшебен свят", създадохме танцов състав; 

 Поддържаме стадиона, парковете, детските площадки и гробищния парк в 

прилично функционално състояние; 

 Асфалтирахме три участъка от улици; 

 Организираме турнири по белот и шах. 

4.2. С. Бъзън 

 Извършихме частичен ремонт на кризисния център; 

 Извършихме боядисване, ремонт и смяна на дограма в стоматологичния 

кабинет; 

 Положихме фрезован асфалт на улиците "Панайот Волов", "Възрожденска", 

"Васил Левски", "Н. Й. Вапцаров"; 
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 Асфалтирахме частично улици в централната част на селото; 

 Поставихме указателни табели и ограничителни знаци съвместно с МВР 

Червена вода; 

 Стопанисваме бивш училищен двор, възстановихме спортна площадка и 

поставихме баскетболни табла, обособихме кът за отдих; 

 Възстановихме пазара в двора на училището и поставихме 5 бр. тараби; 

 Поставихме охранителни камери на възлови места в селото, което гарантира 

безопасността на гражданите; 

 Изградихме две нови детски площадки със съоръжения; 

 Сменихме частично дограмата на НЧ "Светлина" с. Бъзън; 

 Сменихме дограмата в стола на читалището и поставихме две тенис маси; 

 Поставихме на нови тротоарни плочки, подменихме съществуващите 

тротоари и възстановихме бордюрите; 

 Извършихме ремонт на ритуалната зала; 

 Монтирахме автобусна спирка в началото на с. Бъзън; 

 Открихме танцова зала и интернет зала; 

 Организираме лятно училище с включени обучения, организирани 

пътувания до забележителни места в страната, организиране на летен лагер; 

 Възстановихме чешмата в центъра на селото; 

 Изградихме пешеходна пътека с тротоарни плочки. 

 Провеждаме изложби на гълъби два пъти годишно; 

 Ремонтирахме стола на читалището и обособяването му за спортна зала; 

 Поставихме 2 бр. футболни врати и 1 бр. волейболна мрежа; 

 Изграждане на детска площадка в двора на детската градина, поставяне на 

баскетболни табла, волейболна мрежа; 

 Реализирахме проект по инициативата "Малки населени места" за 

изграждане на детска площадка и фитнес на открито, облагородяване на 

централната част на селото, обособяване на мини парк с цветни градини, 

поставяне на пилони в централната част ,изграждане на беседка и ремонт на 

други две съществуващи в селото, поставяне на дървена люлка и хамак, 

поставяне на открита маса за тенис в двора на училището, осветяване на 

мини стадиона, детски площадки. 

4.3. С. Долно Абланово 
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 Цялостно преасфалтиране на участъци от пътя извън селото – от разклона за 

с. Просена до с. Долно Абланово; 

 Частична рехабилитация на асфалта по ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Струма", 

ул. "Христо Ботев", ул. "Н. Вапцаров" в с. Долно Абланово; 

 Рехабилитация и ремонт на пътното платно по ул." Юндола", "Тинтява", "Хр. 

Ботев", "Ал. Стамболийски"; 

 Осигурихме социален патронаж за доставка на храна на самотноживеещи и 

болни хора; 

 Изготвихме проект на стойност 7 000 лв., който е одобрен за финансиране по 

програмата "Малки населени места". 

4.4. Гр. Мартен 

 Възстановихме стадиона и съблекалнята в спортния комплекс; 

 Изградихме две осветени спортни площадки и цялостно алейно осветление в 

спортния комплекс.  

 Реализирахме проект по ПУДООС за изграждане на детска площадка край 

църквата; 

 Ремонтирахме и боядисахме църквата; 

 Ремонтирахме уличното осветление и изградихме ново осветление на двата 

входа на град Мартен. 

 Възстановихме градската чешма в парка; 

 Ремонтирахме киносалона – смяна на седалките, подовата настилка и 

монтиране на климатични колони. 

 Въведохме електронен регистър на кучетата в гр. Мартен; 

 Подменихме автобусните спирки на територията на град Мартен и 

поставихме информационни табели; 

 Цялостно преасфалтирахме 3 км. улици в гр. Мартен. 

4.5. С. Николово 

 През 2012 г. реализирахме проект по ПУДООС "Облагородяване и 

озеленяване на административния център на с. Николово"; 

 През 2014 г. облагородихме площ в централната зона на кв. "Гагаля" - 

"Сухата чешма" от нерегламентирано сметище в детска и спортна площадка 

на площ от 4.5 дка; 
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 През 2015 г. разработихме и реализирахме проект по програмата "Малки 

населени места" - "Благоустройство и озеленяване на центъра на кв. Липник 

и създаване на централна площадна зона и парк за отдих"; 

 През 2015 г. реализирахме проект по ПУДООС - "Облагородяване на 

занемарено публично пространство и превръщане в зона за спорт игри и 

отдих" върху терен от 3.5 дка; 

 През 2012 г. направихме основен ремонт на моста по пътя за гр. Силистра-

2012 г. 

 През 2014 г. изградихме отводнителен канал – 15 м. преди моста в центъра 

на селото до основното училище; 

 Изградихме две нови автобусни спирки по бул. "Липник"; 

 През 2014 г. направихме частичен ремонт на спортната зала и на 

съблекалните; 

 С цел гарантиране безопасността на гражданите през 2014 г. монтирахме 

охранителни камери в центъра на селото; 

 Направихме основен ремонт и възстановяване на гравитачната чешма в 

местността "Байдере" – кв. "Липник"; 

 Направихме частичен вътрешен ремонт и климатизация на малка камерна 

зала и заемна в читалището; 

 Направихме частичен вътрешен ремонт и ремонт на покрива на 

Пенсионерския клуб в кв. "Гагаля"; 

 През м. юни 2014 и 2015 г. проведохме Фестивала "Златната липа" с 

финансовата подкрепа на програмата за насърчаване на художествени 

проекти на Община Русе; 

 През 2015 г. е одобрен проект за финансиране по Програмата за подкрепа на 

НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. - "Активни 

младежи за активни читалища" с който ще се стимулира гражданската 

активност на младите хора от с. Николово и след ремонтиране и оборудване 

ще им се предостави ново помещение за създаване на младежки клуб; 

 От 2013 г. насам провеждаме състезание за деца по риболов, съвместно с 

Движение "Русофили"; 

 Проведохме до този момент 3 изложби на гълъби на стария стадион в с. 

Николово. 

4.6. С. Ново село 
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 Поставихме камери за постоянно видеонаблюдение на възлови места в 

селото; 

 Поставихме сферично огледало на опасно кръстовище; 

 Ремонтирахме обществените изворни чешми; 

 Цялостно възстановихме асфалтовото покритие на ул."Съединение" и ул. 

"Трети март"; 

 Създадохме места за отдих в парковете; 

 През 2013 г. реализрахме проект, финансиран по ПУДООС с който 

облагородихме и озеленихме замърсена територия от 5 дка и изградихме 

терен с чиста и благоприятна околна среда; 

 Ремонтирахме Храм "Св. Илия"; 

 Почистихме и възстановихме спортната зала, която е отворена за жителите 

на селото; 

 Монтирахме ограда на спортната площадка; 

 Изградихме мултифункционално игрище за спорт на открито за деца и 

възрастни в двора на спортната зала, което реализирахме по програмата 

"Малки населени места". 

4.7. С. Просена  

 През 2013 г. закупихме нов трактор, който беше предоставен на Кметство 

Просена; 

 Цялостно преасфалтирахме уличната мрежа от входа на селото до центъра и 

част от площада; 

 По програмата "Малки населени места" е одобрен проект за 

благоустройство на площада. 

4.8. С. Сандрово  

 Извършихме рехабилитация на уличната мрежа; 

 Преасфалтирахме шест улици, както и пътя между гр. Мартен и с. Сандрово; 

 Разработихме и реализирахме десет проекта за подобряване циркулацията 

на питейната вода; 

 Осветихме всички улици с енергоспестяващи лампи; 

 Изградихме автобусно обръщало, с което разтоварихме центъра; 

 Изградихме две детски площадки, които са оборудвани с модерни детски 

съоръжения и беседки; 
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 През 2011 г. по проект, финансиран от ПУДООС изградихме до църквата 

център за отдих на деца и възрастни; 

 През 2013 г. изградихме многофункционална спортна площадка с изкуствена 

трева за футбол, волейбол и тенис на корт, която е единствена на 

територията на област Русе извън гр. Русе; 

 Разработихме проект за построяване на хиподрум; 

 Разработихме идейни проекти за изграждане на пречиствателна станция и 

канализация; 

 Изработихме покрив на ритуалната зала – вътрешен ремонт, оборудване с 

климатици, маси и столове; 

 През 2015 г. по програма "Малки населени места" реализирахме проект за 

реконструкция и ремонт на централния парк с включено изграждане на 

фонтан в центъра на селото. 

 Ремонтирахме читалището като увеличихме библиотечната площ и 

изградихме компютърна зала; 

 Ремонтирахме гримьорните и съблекалните в читалището; 

 Изградихме пешеходни пътеки в центъра на селото; 

 От четири години насам провеждаме Международен Фестивал "Сандрово 

пее и танцува"; 

 Ежегодно през пролетта провеждаме конни надбягвания с чистокръвни коне 

/английска и арабска порода/, като от тази година състезанието е кръг от 

Републиканското първенство. 

4.9. С. Семерджиево  

 През 2014 г. реализирахме проект по ПУДООС "Райски кът за отдих"; 

 Изградихме младежки център за спорт - фитнес зала; 

 Изградихме водопровод по улица "Безименна"; 

 Поставихме две спирки; 

 Ремонтирахме Пенсионерския клуб; 

 Подменихме част от уличните осветителни тела с енергоспестяващи; 

 Изградихме детски кът в ромската махала на селото; 

 Изградихме футболно и волейболно игрище в двора на училището; 

 През 2015 г. по програмата "Малки населени места" реализираме проекта 

"Природа и спорт, ръка за ръка" на стойност 8 000 лв. дейностите, които 
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предстои да приключим са: почистване и озеленяване; обособяване на зона 

за отдих с пейки, беседка и кошчета; обособяване на детски кът с 

комбинирано съоръжение; обособяване на спортен кът с кростренажор, 

уред "Тарзан", бодибилдинг машина и тенис маса. 

4.10. С. Тетово  

 Изградихме компютърна зала в ОУ "Отец Паисий" по проект "Заедно – ръка 

за ръка"; 

 Ремонтирахме спортната зала за провеждане на мероприятията по проект на 

БЧК "Информирани и устойчиви", в който Кметство с. Тетово взе активно 

участие; 

 Одобрен е проект за повишаване капацитета на НПО, финансиран от 

Европейското икономическо пространство; 

 Реализирахме проект по ПУДООС на тема "И аз участвам във 

възстановяването и облагородяването на многофункционална спортна 

площадка на с.Тетово"; 

 По програмата "Малки населени места" реализирахме проект "Почистване и 

озеленяване на терен в центъра на с. Тетово, който ще бъде превърнат в 

място за отдих и спорт с детски кът"; 

 Рехабилитация на пътната мрежа и преасфалтиране на ул. " Хан Кубрат". 

4.11. С. Хотанца  

 Изградихме компютърна зала по проект с финансиране от Фондация "Лале"; 

 през 2012 г. спечелихме конкурс на Фондация Лале на тема: Лятно училище 

за млади и стари по повод Европейската година на активния живот на 

възрастните хора и солидарност между поколенията; 

 Реализирахме проект по ПУДООС на тема "Почистване, озеленяване на 

замърсена площ , която за бъде превърната в място за отдих с детски кът" в 

центъра на село Хотанца; 

 По програмата "Малки населени места" реализирахме проект на тема 

"Почистване и озеленяване на замърсена площ, която да бъде превърната в 

място за отдих с игрище за мини футбол"; 

 Извършихме рехабилитация на уличната мрежа. 

4.12. С. Червена вода 

 Изградихме малко футболно игрище; 

 Монтирахме допълнителни съоръжения на детската площадка; 
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 Насипани са около 1 000 м улична мрежа без настилка с фракция; 

 Рехабилитация на уличната мрежа; 

 Подменихме дограмата на детската градина; 

 Поетапно възстановихме съблекалнята на стадиона. 

4.13. С. Ястребово  

 Поставихме волейболна мрежа за децата; 

 Поставихме спирка в края на селото; 

 Поставихме пано, което показва време, дата и температура; 

 Монтирахме детски съоръжения – люлка, пързалка, катерушка и пейки; 

 Частично асфалтирахме уличната мрежа; 

 Поставихме камери за видеонаблюдение; 

 Частично ремонтирахме Пенсионерския клуб; 

 През 2014 г. реализирахме проект, финансиран от ПУДООС – "Спортен кът 

сред чиста природа за деца и възрастни", който включваше почистване на 

отпадъци, тръни, храстовидна растителност, озеленяване и благоустрояване 

на терена, изцяло с доброволния труд на младежите и работниците към 

кметството. Стадионът беше ограден, засадиха се цъфтящи храсти, поставиха 

се пейки и беседка, фитнес съоръжения и тенис на маса. Бяха поставени и 

кошчета за разделно сметосъбиране; 

 По програма "Малки населени места" през 2015 г. реализирахме проект "Кът 

за отдих и спорт", който включваше изграждане на баскетболно игрище, 

подмяна на външни осветителни тела, смяна на пейки, перголи, маса с пейки 

и кошчета, посяхме райграс и поставихме един външен фитнес уред за деца; 

 Провеждахме периодични срещи със земеделските производители относно 

развитие на земеделието на територията на с. Ястребово. 

  



Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2011-2015 г. 

101 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаеми съграждани, 

В заключение бих искал да изкажа своята благодарност на екипа на Общинската 

администрация и на Общински съвет – Русе за конструктивната работа. Мандат 2011-

2015 г. приключи успешно благодарение и на активната гражданска позиция на 

жителите на общината, както и на всички медии. 

Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и занапред! 

 

 ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 


