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ВЪВЕДЕНИЕ 

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

местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред Общинския 

съвет Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият 

отчет представя работата на кмета на Община Русе и ръководената от него Общинска 

администрация като обхваща периода от управлението през мандат 2015-2019 г. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за 

постигане на устойчиво развитие на Община Русе. 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

4 
 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 ГОДИНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите 

 Активно привличане и управление на средства от фондовете на ЕС 

 Балансирано и социално ориентирано развитие на Общината 

ГРАДСКА СРЕДА 

 Благоустрояване на централната градска част 

 Достъпна, привлекателна и модерна крайбрежна зона 

 Атрактивни и безопасни паркове 

 Саниране на жилищни сгради 

 Благоустрояване на квартали и междублокови пространства 

 Модерно и енергийно ефективно улично осветление 

ТРАНСПОРТ 

 Ремонт и преасфалтиране на улици и булеварди 

 Изграждане на нови паркинги 

 Модернизиране на градския транспорт 

 Поддържане и маркетизиране на Летище Русе пред потенциални инвеститори 

 Развитие на Пристанище Русе 

ЕКОЛОГИЯ 

 Чистота в града и поддържане на зелените площи 

 Овладяване популацията на бездомните кучета 

 Доизграждане и модернизиране на ВиК мрежата на територията на гр. Русе, с 

приоритет върху кварталите „Средна кула“ и „Долапите” 

 Изграждане на инсталации за сепариране и за анаеробно третиране на отпадъци 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Модернизиране на образователната инфраструктура 

 Подобряване на енергийната ефективност на училища и детски градини 

 Подобряване сигурността на всички учебни и детски заведения  

 Въвеждане на електронен прием на първокласниците 

 Участие на Русе в Център за върхови постижения  
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 Подобряване на културната и туристическата инфраструктура 

 Разнообразяване и обогатяване на културния календар 

 Изпълнение на дейности за туристически и културен маркетинг 

 Развиване на крайградските зони за отдих 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 Модернизация на социалната инфраструктура 

 Разширяване на предлаганите от Община Русе и нейните партньори социални услуги 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 Въвеждане на система за електронно заплащане на таксите за детските ясли 

 Разкриване на медико-социален център за долечение и рехабилитация на деца 

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

 Осигуряване на безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 

18 г. 

 Осигуряване на медицински специалисти за всеки здравен кабинет в детските градини 

и училищата 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 Насърчаване на ученическия и масов спорт 

 Подобряване състоянието на спортната инфраструктура 

ИКОНОМИКА И БИЗНЕС 

 

 Привличане на стратегически инвестиции от страната и чужбина 

 Подпомагане на малкия и среден бизнес и насърчаване на екологично чистите и 

високотехнологичните производства 

 Намаляване на административната тежест за бизнеса 

 Осигуряване на подкрепа за компании в областите на информационните и 

комуникационните технологии и изнесените бизнес услуги (аутсорсинг) 
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

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

места 

 Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура 

 Подновяване на уличното осветление 

 Реновиране на свободни общински сгради с цел превръщането им в центрове за 

извършване на медико-социални и културно-образователни дейности 

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

тренировки 

 Облагородяване и поддържане на обществените места – училища, детски градини, 

здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, гробищни паркове. 

 

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

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

на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета за мандат 

2015-2019 г.  

За постигане на приоритетите, визирани в Програмата за управление, основните принципи на 

работа на кмета и ръководената от него Общинска администрация се основаваха на: 

 Открито управление и прозрачност на процесите; 

 Законосъобразност и целесъобразност; 

 Диалогичност и партньорство; 

 Финансова стабилност и дисциплина; 

 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена стойност за 

постигане на високо качество на стандарта на живот – съвременна инфраструктура; 

привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда; атрактивни условия за образование, 

бизнес и инвестиции; богат културен календар; туристически атракции и не на последно 

място – висока степен на социална чувствителност и толерантност. 
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1. РЕСОР „ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“ 

 

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

три направления: 

 Разработване, управление и мониторинг на изпълнението на програми и проекти; 

 Стратегическо планиране; 

 Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол. 

 

Основните функции на дирекцията са да разработва краткосрочни, средносрочни и 

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

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

други съпътстващи процеса документи – статистическата информация за периода, както и 

предложенията от директорите на дирекции и др.; да подпомага процесите на управление и 

мониторинг на проектите на Общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови 

инструменти; да анализира напредъка при реализацията на одобрените проекти и да контролира 

изпълнението на сключените договори за всеки проект в процес на реализация; да организира, 

осигурява и осъществява връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и 

граждански организации; да организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, 

кампании за спонсори и меценати; да поддържа постоянна връзка с местните и централни медии за 

своевременно и коректно информиране на русенската общественост за политиките на Общината и 

др. 

 

1.1. Управление на проекти, финансирани от фондовете на ес и от други донорски програми 

През втория управленски мандат на кмета г-н Пламен Стоилов за периода 2015-2019 г. 

Община Русе продължи да следва установената политика за привличане на финансов ресурс с цел 

реализация на проекти, финансирани от различни източници. Водещ приоритет е привличането на 

средства от фондовете на ЕС, които се инвестират в значими инфраструктурни проекти, допринасящи 

за подобряване качеството на живот на русенци и облика на града. 

В рамките на мандат 2015-2019 г. Община Русе в качеството си на бенефициент или 

партньор по проекти управлява финансов ресурс на обща стойност над 236,8 млн. лв. В зависимост 

от етапа на своето изпълнение проектите могат да се разделят на следните групи: 
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 Приключили проекти* 

Програма                  Проект                                  Описание                         

 
 
 
 
 
 

 
ОП 

„Регионално 
развитие“ 

2007-2013 г. 

„Интегрирана система 
за градски транспорт 
на град Русе“  
 
Стойност:                                              
29 009 115,86 лв.   

Благодарение изпълнението на този мащабен проект 
е подобрен достъпът до обществения градски 
транспорт. Въведени са гъвкава система за таксуване 
на пътниците, както и Център за управление на 
трафика. Създадени са условия за по-безопасно 
придвижване на пешеходците и велосипедистите. 

„Техническа помощ в 
подкрепа на Община 
Русе за програмен 
период  2014-2020 г.“ 
 
Стойност:                                                
1 412 841,94 лв.      

В рамките на проекта са разработени                              
инвестиционни проекти в 4 направления – градска 
среда, образователна, културна и социална 
инфраструктура, които да допринесат за подобряване 
на визията на гр. Русе до 2020 г. Инвестиционните 
проекти, изготвени в пълна степен на проектна 
готовност, са предпоставка за кандидатстването на 
Община Русе за финансиране в програмен период                         
2014-2020 г. 

 
 
 

 
 
 
 

ОП  
„Развитие на 

човешките 
ресурси“  

2007-2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„И аз имам семейство“ 
 
Община Русе е сред 
общините, партньори 
на АСП; към края на 
месец декември 2015 г. 
са предоставени                              
437 220,78 лв. 

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. 

„Нови възможности за 
грижа“ 
 
 Община Русе партнира 
на АСП; в края на 
проекта 
предоставените 
средства са в размер на 
452 324,56 лв. 

Изпълнението на проекта цели децентрализиране на 
услугата „Личен асистент“, създаване на възможност 
лицата с трайни увреждания да участват активно в 
планирането на услугата и избора на личния асистент, 
подкрепа на семействата, в които има лице с трайно 
увреждане, предоставяйки възможност за 
професионално развитие на ангажираните с грижи за 
лицето с трайно увреждане членове на семейството, 
както и намаляване на риска от зависимост от 
институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от 
помощ за обслужване. 
 
 

                                                 
*
 Стойностите на приключилите проекти включват всички направени разходи в рамките на съответния проект. 
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ОП  

„Развитие на 
човешките 
ресурси“                   

2007-2013 г. 

„Независим живот в 
Звено за услуги в 
домашна среда – Русе“ 
 
Стойност:  
707 996,76 лв.      

В резултат на изпълнението на проекта е подобрено 
качеството на живот и на достъпа до интегрирани 
здравни услуги и такива за социално включване на 
хора, които са в частична или пълна невъзможност за 
самообслужване и са в риск от социална изолация. 
Създадени са условия и подкрепа за ефективно 
упражняване правото на независим живот на лицата 
от целевите групи. В периода на реализация на 
проекта са наети 117 лица като „Лични асистенти”, 
които полагат грижи за 191 потребители, от които 18 
са деца. Наети са 20 лица като „Домашен помощник“, 
които полагат грижи за 60 потребители. Интегрирани 
здравно-социални услуги се предоставяха от 2-ма 
рехабилитатори, 2 медицински сестри и 2-ма 
психолози. Този вид услуги достигнаха до 77 
потребители, в т.ч. и деца. Осигурен е достъп до 
интегрирани услуги, като са взети предвид 
специфичните потребности на хората в 
неравностойно положение на базата на изготвена 
индивидуална оценка за всяко лице от целевата 
група. Улеснен е достъпът до рехабилитационни и 
здравни услуги. Психологическа помощ и подкрепа 
получиха 18 от потребителите, в т. ч. 2 деца. 

 
 
 
 
 

Проект  
за социално 
включване  

(Заем №7612 BG 
от Межд. банка  

за възст. и 
развитие) 

„СВЕТИЛНИК – 
социално включване 
чрез единодействие на 
терапевти и 
институции за 
леснодостъпни нови 
интегрирани 
консултации“           
 
Стойност:  
1 192 658,86 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 ДГ „Червена шапчица“ с пълен капацитет. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Финансов 

„Равен достъп на деца 
в риск до 
предучилищна 
подготовка и 

По проекта са изпълнени образователни дейности в 
пет детски градини, а в три от тях – ДГ „Червена 
шапчица“, ДГ „Снежанка“ и ДГ „Звездица“ – ремонтни 
дейности, които включват подмяна на дограма, 
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механизъм               
на 

Европейското 
икономическо 
Пространство; 

Програма BG 06 
„Деца и 

младежи в 
риск“ 

интеркултурно 
образование чрез 
иновативно обучение, 
интегриран подход и 
привлекателни 
условия в детските 
градини в Община 
Русе“ 
 
Стойност за Община 
Русе: 415 975,98 лв. 

покривни конструкции, ремонт на занимални и 
санитарни помещения. Въведени са модерни 
образователни методи за предучилищна подготовка 
на деца в неравностойно положение. По този начин 
се постига трайно сближаване на деца от различни 
социални групи в интеграционна мултикултурна 
среда. В изпълнението на този проект Община Русе си 
партнира с две неправителствени организации от 
Кралство Норвегия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансов 
механизъм              

на 
Европейското 
икономическо 
пространство; 

Програма BG 04 
„Енергийна 

ефективност и 
възобновяема 

енергия“ 

„Мерки за повишаване 
на енергийната 
ефективност в четири 
сгради от 
образователната 
инфраструктура на гр. 
Русе“ 
 
Стойност:   
818 676,41 лв. 

По проекта са извършени мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в четири сгради от 
образователната инфраструктура на гр. Русе: ОУ 
„Любен Каравелов“, СУЕЕ „Св. Константин – Кирил 
Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и ДГ „Незабравка 
2“. Изградени са нови отоплителни инсталации в 
помещенията, в които до момента не е имало такива; 
монтирани са радиатори и индивидуални 
терморегулиращи вентили; поставени са 
вентилационни инсталации и хидравлични модули за 
независимо захранване на отделните клонове на 
вътрешната отоплителна инсталация; подменен е 
неработещ котел с нов водогреен газов котел и други. 
С реализацията на проекта Община Русе надгражда 
постигнатите резултати от изпълнението на два 
приключили проекта „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сградите на седем училища 
на територията на гр. Русе“, финансиран по ОП 
„Регионално развитие“ и „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на обект детска градина 
„Незабравка-2“, финансиран по Националния 
доверителен екофонд, в рамките на които са 
изпълнени основни мерки за енергийна ефективност 
– ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане 
на топлоизолация. В резултат изпълнението на 
проекта, разходите за отоплението на четирите 
сгради бележат спад между 20 и 40%, а емисиите на 
парникови газове са редуцирани чрез въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност. 

 
 
 
 
 

„Кризисен център на 
територията на 
община Русе за жертви 
на домашно насилие и 
насилие, основано на 

Проектът се реализира в партньорство със Сдружение 
„Русенска католическа организация – Каритас“ с цел 
създаване на кризисен център на територията на 
община Русе и намаляване на скритото домашно 
насилие и насилието, основано на полов признак чрез 
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Норвежки 
финансов 

механизъм              
2009-2014 г., 

Програма BG 12 
„Домашно 
насилие и 
насилие, 

основано на 
полов признак“ 

полов признак и 
предоставяне на 
услуги в него“ 
 
Стойност:   
1 156 138,70 лв. 

увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа 
на жертвите на домашно насилие и насилие, 
основано на полов признак в различните му 
проявления. Основната целева група са жени и 
момичета, претърпели домашно насилие и/или 
насилие, основано на полов признак, както и жени с 
увреждания, обект на домашно насилие. Вторичната 
целева група са семейства, близки и наставници на 
жертвите на домашно насилие и насилие, основано 
на полов признак, медиатори, работещи с жертви на 
домашно насилие и насилие основано на полов 
признак, експерти, работещи и предоставящи такива 
услуги, Районните полицейски управления, Районната 
прокуратура, Регионалната дирекция социално 
подпомагане. Извършени са строително-монтажни 
дейности, благодарение на които са осигурени 
помещения за 16 потребители. 

 
Национална 

схема                          
за зелени 

инвестиции  
на Национален 

доверител  
екофонд 

„Прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност на обекти 
ДГ „Чучулига“ и ДГ 
„Радост“ в гр. Русе“ 
 
Стойност:  
393 692,31 лв. 

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на 
енергийната ефективност на детските заведения, с 
което се постига намаляване на разходите им за 
енергия, подобрява се микроклимата в сградите, 
допринася се за екологична среда чрез редуциране на 
количествата вредни емисии и парникови газове, като 
едновременно с това се осигурява здравословна 
среда на обитателите на сградите. 

Проект  
„Красива 

България“ на 
Министерство 

на труда и 
социалната 

политика 

„Ремонт на сградата на 
АГ „Гео Милев“, гр. 
Русе“  
 

Стойност: 
244 393,41 лв. 

Подменена е дограмата и са ремонтирани фасадата и 
покрива на училището. 

 
 
 
 
 

Агенция                      
за хора                         

с увреждания 
 

„Осигуряване на 
възможност за активно 
ползване на Спортна 
зала „Дунав“ от хора с 
увреждания, имащи 
специфични 
потребности при 
пространственото си 
придвижване, чрез 
осигуряване на 
достъпна среда“ 
 
Стойност:  

С оглед осигуряване на достъп до сградата на Спортна 
зала „Дунав“ в рамките на проекта е поставена 
външна метална рампа и навес над нея. Рампата е 
монтирана върху съществуващата асфалтова настилка 
и частично върху външното стълбище. Съоръженията 
отговарят на нормите за безопасност и не затрудняват 
достъпността и проходимостта на градската среда.  
Изградени са стълбища, на които са монтирани 2 броя 
наклонени подемни платформи със задвижваща 
система и вътрешно ел. захранване. В левия и десния 
край на трибуните в южната част на залата  за 
състезания са обособени общо 14 места за зрители в 
инвалидни колички. Подемните платформи са 
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59 975,57 лв. самостоятелни и са монтирани на съществуващите в 
западната част на фоайето стълбища. 

 
 

ОП  
„Наука и 

образование за 
интелигентен 

растеж“ 

„Богатството на 
различията - 
приобщаващо 
образование за 
интелигентен растеж“ 
 
Стойност:  
419 283,86 лв. 

Проектът е насочен към осигуряване на равен достъп 
до образователната среда на деца в неравностойно 
положение. Основен акцент е поставен върху 
овладяване на българския език, социализация и 
интеркултурно образование на децата в детските 
градини, обект на проекта. Целта е адаптация на 
децата към образователната среда чрез 
структурирани специални външни условия – 
обучителни методи и средства, организационни 
форми, задачи, дидактични игри и др. 

Наредба №2 от 
08.05.2014 г. за 

финансово 
подпомагане на 
стр. и ремонта 

на спортни 
обекти и 

съоръжения на 
Министерството 
на младежта и 

спорта 

„Ремонт и въвеждане 
на мерки за енергийна 
ефективност на 
спортна зала „Иван 
Ханджиев“ 
 
Стойност:  
240 527,11 лв. 

По проекта е осъществен ремонт и са приложени 
енергоспестяващи мерки на спортна зала „Иван 
Ханджиев“. По този начин е подобрено състоянието 
на сградата и прилежащите помещения, като това 
доведе и до ограничаване на загубите на топлинна и 
електрическа енергия. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Българо-
швейцарска 
програма за 

сътрудничество  

„Интегриран подход на 
Община Русе за 
интеграция на ромите 
и други уязвими групи 
на територията на 
общини от област 
Русе“ 
 
Стойност:  
1 060 114,79 лв. 
 

По този проект Община Русе си партнира с други 
общини и организации с цел предлагане на 
интегрирани услуги, съчетаващи облекчен достъп на 
целевите групи до образование и здравно – 
профилактични мерки. Предвидени са още услуги, 
създаващи възможност за общностно развитие и 
обучение на включените в проекта експерти 
(педагогически специалисти, лекари и медицински 
персонал, общински служители и др.) Проектът ще 
обхваща 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. 

 
 

ОП 
 „Техническа 

помощ“ 
 

„Областен 
информационен 
център – Русе“ 
 
Стойност: 
524 326,58 лв. 

В Центъра се предоставя информация на всички 
социални, етнически и възрастови групи, свързана с 
целите на кохезионната политика на Европейския 
съюз и възможностите за финансиране на проекти по 
линия на еврофондовете и от други източници. 
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ОП                    
„Добро 

управление“ 

„Ефективно 
функциониране на 
Областен 
информационен 
център – Русе“ 
 
Стойност: 
496 583,90 лв. 
 

Целта на проекта е да повиши информираността на 
гражданите относно възможностите за финансиране, 
които Европейският съюз предоставя през програмен 
период 2014-2020 г. Проектът надгражда 
изпълнението на проект „Областен информационен 
център - Русе“, изпълняван по ОП „Техническа 
помощ“ 2007-2013 г. 

 
 
 

 
 
 
 

ОП 
„Развитие на 

човешките 
ресурси“ 

2014-2020 г. 
 
 

„Разкриване на 
общностен център за 
предоставяне на 
почасови социални 
услуги „Личен 
асистент“, „Социален 
асистент“ и „Център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция“ в община 
Русе“ 
 
Стойност: 
388 392,69 лв. 
 

 
 

Целта на проекта е да се разширят възможностите за 
подобряване качеството на живот на децата и лицата 
с увреждания и техните семейства, да се повиши 
мотивацията им за независим и самостоятелен начин 
на живот чрез насърчаване на равните възможности 
за заетост и интеграция на пазара на труда. 
Осъществени са комплексни действия за улесняване 
достъпа до заетост на уязвими групи чрез 
предоставяне на почасовите услуги „Личен асистент“ 
и „Социален асистент“, както и чрез разкриването на 
Център за социална рехабилитация и интеграция за 
социална подкрепа за хора, които са с частична или 
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск 
от изолация.  
 

 
 
 

Национална 
кампания 
„За чиста 

околна среда“ 
на ПУДООС, 

МОСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общо 7 реализирани 
проекта за 2016 г.:  
 
1. ДГ „Червената 
шапчица“, проект 
„Интерактивна 
екозанималня“;  
2. ДГ „Приказен свят“, 
с. Николово, проект 
„Обичам природата и 
искам да знам повече“; 
3. ДГ „Снежанка“, 
проект „Хармония-
дете-природа“ 
4. ПГСГ „П. Пенев“, 
проект „Спорт и отдих в 
училищния двор“; 
5. Кметство Червена 
вода, проект „Чиста 

Извършените дейности по проектите са свързани с 
изграждане на мултифункционални съоръжения за 
открити занимания и игри, поставяне на беседки за 
изнесени уроци, провеждане на изложба от детски 
рисунки, предмети и апликации, изработени от 
природни материали, провеждане на фотоконкурс, 
претворяване на наученото за природата в театрална 
постановка с участието на деца, родители и учители, 
обособяване на биоградина и еколаборатория, 
засаждане на цветя и дървета в двора, монтаж на 
мини масички със столчета за занятия на открито, 
провеждане на обучителна екскурзия, изграждане на 
класна стая на открито, където децата могат да 
провеждат част от занятията си, обособяване на 
екозона, включваща монтиране на фитнес уреди, 
изграждане на екокът и поставяне на хранилки и 
къщички за птици, както и почистване, озеленяване, 
боядисване на съществуващи пейки в училищния 
двор, създаване на зона за отдих и развлечения, в 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национална 
кампания 
„За чиста 

околна среда“ 
на ПУДООС, 

МОСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

природа – свят на 
красота и здраве“; 
6. Кметство Бъзън, 
проект „Весел кът 
„Децата на Бъзън“ – 
обновяване, 
почистване, 
облагородяване на 
детска площадка, място 
за отдих и спорт“; 
7. Кметство Сандрово, 
проект „Писта за конни 
надбягвания, 
любителска и 
терапевтична езда за 
деца и възрастни, 
изградена върху 
нерегламентирано 
сметище“. 
 
Обща стойност:  
49 881,10 лв. 

която ще бъдат монтирани пейки, кошчета за 
отпадъци и комбинирано детско съоръжение, 
изграждане на пешеходна алея. 

Общо 7 реализирани 
проекта за 2017 г.: 
 
1. ОУ „Васил Априлов“, 
гр. Русе, проект „Децата 
по-близо до 
природата“;  
2. СУ „Възраждане“, гр. 
Русе, проект „Обичам 
природата – и аз 
участвам“;  
3. ОУ „Отец Паисий“, гр. 
Русе, проект „Класна 
стая на открито в ОУ 
„Отец Паисий“, гр. Русе;  
4. ДГ „Радост“, гр. Русе, 
проект „Чиста среда – 
Щастливи деца“;  
5. ДГ „Пролет“, гр. Русе, 
проект „Обичам 
природата – и аз 
участвам”;  
6. ДГ „Слънце“, гр. Русе, 

По проектите са извършени дейности, свързани с 
почистване и озеленяване на дворните пространства; 
оформяне на екокътове; изграждане на екопътека; 
монтиране на пейки с кошчета и сенници за обучение 
и игри; включване на деца и родители в 
провеждането на практически, игровопознавателни 
ситуации; създаване на екокът и на 
екоинформационен кабинет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

15 
 

 
 

 

проект „Обичам 
природата – и аз 
участвам“; 
 7.  ДГ „Детелина“, гр. 
Русе, проект 
„Екоинформационен 
кабинет“.  
 
Обща стойност:  
33 622,20 лв. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Национална 
кампания  
„За чиста 

околна среда“  
на ПУДООС, 

МОСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общо 8 реализирани 
проекта за 2018 г.: 
 
1. Кметство Николово,    
проект 
„Благоустрояване и 
озеленяване на 
обществено 
пространство в кв. 
„Гагаля“ и 
превръщането му в 
зона за отдих и игри“; 
2. Кметство Тетово, 
проект 
„И аз участвам в 
почистването и 
облагородяването на 
зона за провеждане на 
обществени 
мероприятия и отдих в 
с. Тетово“; 
3. ДГ „Роза“, с. Ново 
село, филиал с. 
Семерджиево, проект 
„Зелена работилница – 
изграждане на детска 
екоградинка“;   
4. ДГ „Синчец“, проект 
„Обичам природата – и 
аз участвам“ – основна 
сграда кв. „Средна 
Кула“;  
5. ДГ „Незабравка“, 
проект „Обичам 
природата – и аз 

По проектите са осъществени различни дейности, 
свързани с почистване, озеленяване и обновяване на 
дворни пространства, тревни площи и детски 
площадки, засаждане на тревисти растения, 
изработване на беседка, монтаж на пейки и кошчета 
за отпадъци. 
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Национална 
кампания  
„За чиста 

околна среда“  
на ПУДООС, 

МОСВ 

участвам“; 
6. ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, с. Николово, 
проект „Да опознаем 
природата на моя 
роден край и да я 
направим по-
привлекателна“; 
7. ОУ „Иван Вазов“, 
проект „Екоакадемия“; 
8. ПГ по Транспорт, 
проект „Зелена зона“. 
 
Обща стойност:  
48 245,70 лв. 

Общо 6 реализирани 
проекта за 2019 г.: 
 
1. Кметство Мартен, 
проект „Зелен 
административен 
център“; 
2. Кметство Червена 
вода, проект 
„Възстановяване и 
облагородяване на 
зона за отдих в с. 
Червена вода“; 
3. ДГ „Райна Княгиня“, 
гр. Мартен, проект 
„Растем и играем сред 
чиста и зелена 
природа“; 
4. ДГ „Приказен свят“, 
с. Николово, проект 
„Обичам природата – 
Част съм от нея“; 
5. ДГ „Пинокио“, проект 
„Зелените 
работилници“; 
6. ДГ „Снежанка“, 
проект 
„Екоприказка без край 
от ДГ „Снежанка“. 
 

В рамките на реализираните проекти са изпълнени  
дейности, свързани с облагородяване на дворни 
пространства, участъци и детски площадки, 
закупуване на беседка, пейки, пясъчник и 
озеленяване с цветя и райграс. 
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Обща стойност:  
39 955,00 лв. 

Обща стойност на приключилите проекти: над 39,6 млн. лв. 
 
 

 

 Проекти в процес на реализация 

Програма Проект   Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП  
„Региони  
в растеж“  

2014-2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетна линия 
„Техническа помощ за 
Община Русе – 
Бенефициент по 
Приоритетна ос 1 на 
ОПРР 2014-2020 г.“ 
 
Стойност:  
301 232,70 лв. 

Проектът има за цел подпомагане на общинската 
администрация в дейностите по управление и 
изпълнение на Инвестиционната програма на Община 
Русе, която се реализира с безвъзмездна финансова 
помощ по ОПРР 2014-2020 г. 
 
 
 

„Интегрирана система 
за градски транспорт 
на гр. Русе – 2 етап“ 
 
Стойност:  
24 344 185,59 лв. 

Проектът предвижда изграждане на пешеходна връзка – 
надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“; 
реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от 
Речна гара до ул. „Мостова“ и изграждане на една нова 
и ремонт на две пасарелки; изграждане на пешеходна 
зона по ул. „Чипровци“ и рехабилитация и 
реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. 
„Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и 
рехабилитация на пешеходен подлез при МГ „Баба 
Тонка“; надграждане на интелигентната транспортна 
система. 

„Ремонт, прилагане на 
мерки за енергийна 
ефективност и мерки, 
съгласно Наредба №4 
за достъпна среда на 
Комплекс за социални 
услуги за деца и 
семейства“ 
 
Стойност:  
1 463 794,74 лв. 
 

Реализацията на предвидените дейности по проекта 
доведе до цялостно обновяване на Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, с цел 
подобряване техническото състояние на сградата и 
намаляване на експлоатационните разходи. 
Беше извършен основен ремонт на сградата с 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
въвеждане на мерки за достъпна среда с цел 
предоставяне на равни условия за хора в неравностойно 
положение. За осигуряване на безопасност при 
евакуация на пребиваващите в сградата беше изградено 
ново монолитно стоманобетонно стълбище. Беше 
извършена частична подмяна на ел., отоплителна и ВиК 
инсталации. В рамките на дворното пространство бяха 
изградени мултифункционално игрище и площадки за 
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ОП  
„Региони  
в растеж“  

2014-2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

изнесени уроци на открито. Също така беше извършено 
облагородяване и озеленяване на имота. 

„Реконструкция и 
рехабилитация на 
пешеходна среда и 
изграждане на зони за 
обществен отдих“ 
 
Стойност:  
16 860 657,16 лв. 

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на 
пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул. „Църковна 
независимост“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“; 
рехабилитация и изграждане на зона за обществен 
отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж. 
п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“ – Първи етап 
– Зона Център и зона Юг; както и реконструкция и 
паркоустрояване на Розариума в Парка на младежта. 
 

„Ремонт на пет 
общински учебни 
заведения в град Русе, 
включително 
прилежащите им 
дворни пространства“ 
 
Стойност:  
12 402 900,66 лв. 

Целта на проекта е да се обнови и модернизира част от 
общинската образователна инфраструктура, а именно: 
основен ремонт на ДГ „Пинокио 1“, ДГ „Пинокио 2“ и ДГ 
„Русалка 2“ и прилежащите им дворни пространства с 
внедряване на мерки за енергийна ефективност; ремонт 
на МГ „Баба Тонка“ и СУ „Христо Ботев“, в т.ч. 
изграждане на спортни площадки и озеленяване на 
прилежащи дворни пространства. Проектът предвижда 
осигуряването във всички сгради на достъпна 
архитектурна среда, включително за хора с увреждания. 
 

„Изграждане на 
социални жилища за 
настаняване на лица от 
малцинствени групи от 
населението и 
социално слаби лица, 
които не могат да се 
ползват от условията 
на жилищното 
настаняване на 
Община Русе“ 
 
Стойност:  
2 248 075,04 лв. 
 

В рамките на проекта ще се изградят социални жилища 
с цел настаняване на уязвими и социално слаби групи от 
населението. Жилищата са проектирани като 
маломерни апартаменти, някои от тях с възможност за 
ползване от хора с двигателни затруднения. За целта 
към всяка стълбищна клетка се предвижда асансьор. 
Подът във всички жилищни и обслужващи помещения 
ще е гранитогрес, а в мокрите помещения ще е с 
керамични плочки. Върху покрива ще бъдат 
разположени слънчеви колектори, ще бъдат изградени 
рампи, предвиден е и паркинг за автомобили и 
съоръжения за дейности на открито във вътрешния 
двор. 
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ОП  
„Региони  
в растеж“  

2014-2020 г. 
 

„Осигуряване на 
инфраструктура за 
социални услуги в 
общността за 
възрастни хора и хора 
с увреждания 
(съгласно Картата на 
резидентните услуги и 
Картата на услугите за 
подкрепа в общността) 
на територията на 
община Русе:  
- един център за грижа 
за лица с психични 
разстройства;  
- един център за грижа 
за лица с различни 
форми на деменция“ 
 
Стойност:  
1 150 900,00 лв. 

Проектът предвижда реконструкция на сградата на 
закрития Дом за деца, лишени от родителски грижи „Св. 
Димитър Басарбовски (ж.к. „Възраждане“, ул. 
„Доростол“ №108). Ще бъдат разкрити два нови 
центъра за предоставяне на социални услуги за общо 30 
потребители. За целта ще бъдат обособени помещения, 
обединени в самостоятелни обекти с отделни входни 
пространства, като в сградата и дворното пространство 
ще се създадат условия за осигуряване на условия за 
живот, близки до семейните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП 
„Развитие  

на човешките 
ресурси“ 

2014-2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Социално включване 
чрез услуги за ранно 
детско развитие“  
 
Стойност:  
588 567,00 лв. 

След изпълнението на проекта ще се осигури 
устойчивост на Центъра за социални и образователни 
услуги, изграден по проект „СВЕТИЛНИК“, за период от 
27 месеца. Досегашните услуги за семейства с деца от 3 
до 7 г. ще бъдат продължени в пълен обем и ще бъдат 
надградени с нови, чийто обхват ще бъде разширен в 8 
детски заведения за предучилищно образование. В 
сградата на детска градина „Червената шапчица“, 
филиал „СВЕТИЛНИК“ и сградата на Комплекса за 
интегрирани социални услуги за деца в гр. Русе ще 
бъдат предоставени безвъзмездно за потребителите 
следните услуги: педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания; психологическа подкрепа и консултиране 
на бъдещи и настоящи родители за формиране и 
развитие на родителски умения; индивидуална и 
групова работа с деца и родители, включително и с тези, 
които не са от уязвими групи, с цел посещаване на 
детска градина; здравна детска консултация и дейности 
по превенция на заболяванията; допълнителна 
педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище; пряка 
работа с децата с увреждания и техните семейства. 
Очаква се да бъдат обхванати над 500 семейства и 
техните деца на възраст от 3 до 7 години. 
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ОП 
„Развитие 

на човешките 
ресурси“ 

2014-2020 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Приеми ме 2015“  

АСП – гр. София е 

бенефициент по 

проекта, Община Русе е 

партньор 

Получените трансфери 

за периода 01.01.2016 - 

30.06.2019 г. са:  

1 006 766,00 лв. 

Този проект допълва и надгражда операция „Приеми 

ме“, финансирана по ОПРЧР 2007-2013 г., която 

допринесе за прилагането в национален мащаб на нов 

подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа“, 

както и за разширяване на възможностите за развитие 

на услугата по децентрализиран начин. 

„Разкриване на център 
за комплексно 
обслужване на лица с 
увреждания, вкл. с 
тежки увреждания в 
Община Русе“ 
 

Партньор: Фондация 

„Трета възраст“ 

 

Стойност: 

1 000 000,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е осигуряване на качествена грижа за 
лица с тежки увреждания и семействата им чрез 
създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, 
вкл. с тежки множествени увреждания и семействата 
им. С разкриване на Центъра ще се реализират следните 
дейности:  
1. Развитие и предоставяне на следните видове 
иновативни услуги за подкрепа на лица с увреждания:  
- почасови и мобилни услуги – в центъра или в домовете 
на потребителите; 
 - дневна грижа – в центъра или в домовете на 
потребителите;  
- заместваща грижа с 24-часово обгрижване на лицата в 
Центъра или в домовете на потребителите до 14 дни в 
годината.  
2. Извършване на ремонтни дейности на подходяща за 
целта общинска сграда.  
3. Оборудване и обзавеждане на помещенията, които 
ще функционират в Центъра.  
4. Закупуване на две транспортни средства за Центъра – 
един специализиран автомобил, пригоден за 14 лица с 
тежки увреждания за придвижването им до Центъра и 
обратно и един за екипа с цел извършване на мобилни 
услуги по домовете на потребителите.  
5. Осигуряване на следните специалисти в Центъра: 
специалист „Социални дейности“, социален работник, 
медицински специалист, психолог, трудотерапевт, 
рехабилитатор. 
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ОП 
„Развитие  

на човешките 
ресурси“ 

2014-2020 г. 
 

 

 

 

 

„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица 
с увреждания в 
община Русе и община 
Сливо поле“ 
 
Стойност: 
687 693,28 лв. 

Целта на проекта е да бъдат изпълнени заложените 
мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. като 
част от цялостния процес на деинституционализация на 
грижата за хората с уреждания и възрастните хора. 
Реализацията на проекта ще доведе до изграждане на 
алтернативна подкрепа в общността чрез повишаване 
взаимодействието между социални и здравни услуги и 
прилагане на интегриран подход при изграждане на 
услугите за хора над 65 години с ограничения или 
невъзможност за самообслужване, както и за лица с 
увреждания. Изграденият екип за управление на 
здравно-социалната услуга ще осигурява по график и 
съобразно направената индивидуална оценка почасови 
услуги като здравна грижа, рехабилитация, 
психологическа подкрепа, консултиране и 
информиране. С проекта ще се надградят постигнатите 
добри резултати по ОПРЧР, като ще се даде по-широк 
обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне 
на патронажна грижа чрез интегрирани здравно-
социални услуги според потребността на съответното 
лице. Целта е надграждане на създадения модел за 
предоставяне на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги за възрастни хора в двете 
общини. 

 
ОП за храни 

и/или основно 
материално 

подпомагане от 
Фонд  

за европейско 
подпомагане  

на най-
нуждаещите се 

лица 

„Осигуряване на топъл 
обяд в община Русе – 
2016“ 
 
Стойност:  
258 918,65 лв. 

По проекта е предвидено осигуряването на топъл обяд, 
включително в празничните и почивните дни, за 110 
потребители от различни целеви групи: семейства на 
месечно подпомагане, чиито доход е по-нисък от 
определения минимален доход, неосигурени и самотно 
живеещи с децата си, подпомагани по Закона за 
семейни помощи за деца, самотно живеещи лица, 
получаващи минимални пенсии, както и скитащи и 
бездомни хора. Еднократна помощ по реда на Закона за 
социално подпомагане могат да получат лица и 
семейства инцидентно пострадали при бедствия и 
аварии и при форсмажорни обстоятелства. 
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ОП 

„Околно среда“ 
2014-2020 г. 

„Закриване и 
рекултивация на 
съществуващо 
общинско депо за 
битови отпадъци на 
територията на 
община Русе“  
 
Стойност:  
22 220 855,60 лв. 

Реализацията на проекта дава възможност за 
съвременно и безопасно обезвреждане на отпадъците и 
осигурява подобряване състоянието на почвите, 
подземните и повърхностните води и атмосферния 
въздух, като по този начин намалява рисковете за 
човешкото здраве; постига се съответствие с 
нормативните изисквания за условията за изграждане и 
експлоатацията на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. 
 

„Проектиране и 
изграждане на 
анаеробна инсталация 
за разделно събрани 
биоразградими 
отпадъци на 
територията на РСУО 
Русе“ 
 
Стойност:  
34 841 674,21 лв. 

Като резултат от реализацията на проекта ще бъде 
изградена анаеробна инсталация за преработка на 
разделно събрани биоразградими битови отпадъци. 
Инсталацията ще обслужва всички общини от РСУО – 
Русе. Нейният номинален капацитет ще е 17 845 
т/годишно биоразградими отпадъци. Като краен 
продукт ще се получава биогаз, от който се произвеждат 
по комбиниран способ електроенергия, топлоенергия и 
компост, годен за стопански нужди. Изпълнението на 
предвидените мерки ще доведе до постепенно 
намаляване на количествата на депонираните и 
увеличаване на количествата 
рециклирани/оползотворени биоразградими отпадъци. 
Очаква се да се намали количеството на депонираните 
битови отпадъци, в т.ч. на биоразградимите към 2023 г. 
с 52%. 
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Програма 
„Interreg V-A 
Румъния – 
България“   

2014-2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Развитие на 
поречието на река 
Дунав за по-добра 
свързаност на 
Еврорегион Русе-
Гюргево с 
Паневропейски 
транспортен коридор 
№7“ 
 
В партньорство между 
Община Русе (водещ 
партньор) и Община 
Гюргево 
 
Стойност за Община 
Русе:  
9 007 299,39 лв. 

На територията на град Русе се предвижда изпълнение 
на строително-монтажни работи за рехабилитация на 
кейовите стени на пътнически терминал Русе – Център и 
подобряване на навигационните условия на 3 корабни 
места, намиращи се в участъка на р. Дунав от км 494.850 
до км 495.350. Целта на проекта е кейовата стена да се 
приспособи за използване от големи пътнически кораби 
при ниски и високи водни стоежи. За крайбрежната зона 
на пристанище „Пристис“ – Русе има разработен и 
одобрен Подробен устройствен план. Планът включва и 
компоненти на пристанищната  инфраструктура. С 
рехабилитацията на кейовата стена на трите корабни 
места ще се създаде възможност за благоустрояване на 
района като паркова зона с предвидените обслужващи 
обекти. На територията на град Гюргево проектът 
предвижда развитие на зоната около канал „Св. Георги“. 

„Реконструкция и 
представяне на 
значими културни 
забележителности с 
висок туристически 
потенциал  в 
Еврорегион Русе-
Гюргево“ 
 
В партньорство между 
Община Русе (водещ 
партньор) и Община 
Гюргево 
 
Стойност за Община 
Русе:  
1 815 338,71 лв. 

В българската част на проекта е заложено изпълнение 
на строително-монтажни работи за рехабилитация на 
сградата на Пантеона на възрожденците и въвеждане на 
модерни мултимедийни експозиции. В частта от 
проекта, изпълнявана от румънския партньор, се 
предвиждат интервенции в Гюргевската крепост. 
Рехабилитацията и модернизирането на двата обекта 
ще допринесе за повишаване на атрактивността и 
разпознаваемостта на културното наследство на 
региона сред местните и чуждестранни туристи. 
Предвижда се създаване на трансгранични туристически 
продукти и услуги – интегриран туристически маршрут, 
каталог и уебсайт, които представят значими културни 
забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево, 
изготвяне на общ план за управление на културното 
наследство в региона за трансгранично сътрудничество  
Русе – Гюргево, обща маркетингова стратегия. 
 

„Инвестиране в 
пътната безопасност и 
подобряване 
свързаността на 
община Русе и окръг 
Гюргево с транспортна 
мрежа TEN-T“ 
 

В рамките на проекта в община Русе се предвиждат 
реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. 
„Трети март“, в т. ч. и ремонт и усилване конструкцията 
на моста при пътен възел „Сарая“, осъществяващ 
директна връзка с коридор №9 от TEN-T мрежата. 
Булевард „Трети март“ и мостът, сливащ се с него, 
изпълняват функцията на входно-изходна точка на града 
към главните пътища Русе – Велико Търново/София – 
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Програма  
„Interreg V-A 
Румъния – 
България“   

2014-2020 г. 

В партньорство между 
Община Русе (водещ 
партньор) и Окръжен 
съвет – Гюргево 
 
Стойност за Община 
Русе: 
8 551 733,90 лв. 

част от коридор 9 на TEN-T мрежата. Целта на проекта е 
подобряване на транспортните връзки на централната 
градска част със Западна промишлена зона, а оттам и с 
част от коридор 9 на TEN-T мрежата, възстановяване 
носимоспособността и устойчивостта на пътя, 
подобряване транспортно-експлоатационните качества, 
въвеждане на мостовото съоръжение в нормална 
експлоатация и удължаване на неговия 
експлоатационен период. В румънската част на проекта 
се предвижда доставка на оборудване за мониторинг на 
трафика в трансграничния район и пътна сигурност. Ще 
се изготви обща стратегия за безопасност на 
движението в трансграничния регион Русе-Гюргево и ще 
се проведе съвместна кампания за повишаване 
осведомеността на населението по отношение на 
пътната безопасност. 

„Добре развита 
транспортна система в 
Еврорегион Русе-
Гюргево за по-добра 
свързаност с TEN-T 
мрежата“ 
 
В партньорство между 
Община Гюргево 
(водещ партньор) и 
Община Русе 
 
Стойност за Община 
Русе: 
6 295 697,49 лв. 

В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани и 
модернизирани 6 662 м пътна инфраструктура в община 
Гюргево и 4 300 м в община Русе. Пътят, който ще бъде 
ремонтиран в община Русе, е бул. „Липник“ по цялата 
му дължина. Той е част от първостепенната улична 
мрежа и представлява една от основните транспортни 
артерии на града. Започва от кръговото кръстовище с 
бул. „Цар Освободител“ и свършва при пътен възел с 
бул. „България“. Булевард „Липник“ осигурява 
стратегическа връзка между централната част на града и 
TEN-T мрежата, респективно Дунав мост, както и с 
Източната промишлена зона. Заради голямата му 
натовареност съществуващото състояние на пътната 
настилка на бул. „Липник“ е незадоволително. Ще бъдат 
рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще 
бъде положена нова пътна маркировка и вертикална 
сигнализация. Това ще доведе до улесняване на достъпа 
до TEN-T мрежата, както и до повишаване комфорта при 
пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните 
произшествия. На територията на община Гюргево се 
предвижда рехабилитация на пътни сегменти от бул. 
„Букурещ“, шосе „Приетенией“, както и ул. „1-ви 
Декември 1918“ и бул. „Михай Витязу“. 
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Програма 
„Хоризонт“ 

2020 

CIVITAS ECCENTRIC – 
„Иновативни решения 
за устойчива 
мобилност на хора в 
периферните градски 
квартали и товарна 
логистика без вредни 
емисии в градските 
центрове“ 
 
Стойност за Община 
Русе:  
1 247 990,68 лв. 

Общата цел на проекта е да демонстрира и тества 
потенциала и възможността за прилагане на 
интегрирани и широкообхватни мерки за градско 
планиране и устойчива мобилност, които да повишат 
качеството на живот на жителите в градовете, с фокус 
върху периферните и нововъзникващи квартали и 
екологично чистата организация на градските товарни 
превози. Проектният консорциум е съставен от 29 
публични и частни организации от 5 европейски града: 
Мадрид (проектен координатор), Мюнхен, Русе, 
Стокхолм и Турку. 

 
 
 

Програма                
„LIFE“                        

2014-2020 г. 

„Българските общини 
работят заедно за 
подобряване на 
качеството на 
атмосферния въздух“   
 
Стойност за Община 
Русе:  
3 853 955,19 лв. 
 

Целта на интегрирания проект е подобряване 
качеството на въздуха в градовете София, Бургас, Стара 
Загора, Велико Търново, Русе и Монтана. Очакванията са 
в последната година на проекта (2025 г.) в шестте града 
броят на дните с превишение на нормата за фини 
прахови частици над допустимата да бъде значително 
по-малък спрямо 2018 г. 

 
 

 
Европейска 

комисия 

„Безплатен достъп до 
безжичен интернет на 
обществени места – 
WiFi4EU“ 
 
Стойност:  
29 337,45  лв. (ваучер за 
15 000 евро) 
 

Предвижда се инсталиране на WiFi оборудване на 
обществени места, където все още няма точки за достъп 
до безжичен интернет.  
 
 

Обща стойност на проектите в процес на реализация: близо 150,2 млн. лв. 
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 Депозирани проекти в процес на оценка 

Програма                   Проект                                    Описание                         

 
Наредба №4  

от 08.07.2019 г.  
за финансово 

подпомагане на 
строителство и 

ремонт на 
спортни обекти 
и съоръжения – 

държавна и 
общинска 

собственост 

 „Ремонт на 
физкултурен салон 
(спортна зала за 
нуждите на спортни 
клубове по бокс) в 
бивш Техникум по 
зърносъхранение и 
зърнопреработване, 
гр. Русе“ 
 
Индикативна стойност:  
257 542,16 лв. 

В рамките на проекта са предвидени строително-
ремонтни дейности в следните помещения: 
физкултурен салон, „топла“ връзка, съблекални, 
треньорски стаи и санитарни помещения. 

 
 
 
 

 
ОП 

„Околна среда“ 
2014-2020 г. 

 „Подобряване 
качеството на 
атмосферния въздух 
чрез закупуване и 
доставка на 
електрически 
превозни средства за 
шосеен транспорт – 
електрически автобуси 
и тролейбуси за 
Община Русе“ 
  
Индикативна стойност:  
46 772 166,30 лв. 
 

В резултат на изпълнението на проекта ще се 
финансира закупуването и доставката на нови 
съвременни електрически транспортни средства за 
обществения транспорт, което от своя страна ще 
доведе до редуциране на вредните емисии във 
въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и 
значителна икономия на енергия. 
 

Обща стойност на депозираните проекти: близо 47,03 млн. лв. 

                                                                    

В края на месец юли 2019 г. ВиК-Русе получи безвъзмездна помощ в размер на                             

95,5 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването, като средствата са по ОП „Околна среда“                       

2014-2020 г. и ще се използват за подобряване на водопроводната мрежа в градовете Русе и 

Тутракан. Общият размер на инвестицията е над 131,8 млн. лв. По проекта ще бъде pexaбилитиpaнa, 

peĸoнcтpyиpaнa и доизградена общо 123 км ВиК мрежа на двата града. C успешното изпълнение на 

дейностите 138 250 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване и се очаква загубите във 

водопроводната мрежа да намалеят c 19%. Предвижда се проектиране и изграждане на интегрирана 

географска информационна система и въвеждане на система за дистанционен мониторинг на 

преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори. 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

27 
 

Директните ползи за населението са свързани с намаляване на риска от замърсяване на водни 

басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на 

отпадъчни води, както и с подобряване нивото на предлаганите ВиК услуги. 

 

Модернизиране на уличното осветление 

Община Русе изпълнява проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзори строителство) 

за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на град 

Русе“. Той включва подмяната на всички съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и 

кабели към осветителните тела с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и 

паркови осветителни тела. Те ще са от най-висок клас и са с 10 години пълна гаранция, а 

технологията със светодиоди е от най-съвременен тип и се отличава с висока енергийна ефективност 

и производителност. Очаква се новите осветители да изразходват между 30 и 50% по-малко 

електрическа енергия от съществуващите до момента, като същевременно осветеността е 

значително по-добра. Ще се изтеглят нови проводници в стълбовете и ще се реализира единна 

система за мониторинг и радио управление на осветлението в определената част от град Русе. Този 

първи етап за модернизиране на системата за улично осветление предвижда интервенция върху 1 

257 бр. улични осветители и 643 бр. паркови осветители. Зоната обхваща всички улици и 

пространства, заключени между ул. „Николаевска“, бул. „Цар Освободител“, ул. „19-ти февруари“, 

ул. „Одрин“, ул. „Цар Калоян“, бул. „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. 

„Независимост“, ул. „Независимост“, бул. „Съединение“. Към зоната, оградена от гореизброените 

улици се включва и Парка на Възрожденците. Дейностите по строително-монтажните работи 

стартираха на 05.07.2019 г., а срокът за изпълнение е 180 календарни дни. 

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

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

на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По 

Програмата към средата на 2019 г. са обновени общо 23 жилищни сгради, като по този начин 

близо 3 700 домакинства се възползваха от възможностите, които тя предоставя за безплатно 

реновиране на домовете. В момента текат строително-монтажните работи по още 3 блока и се 

очаква те да приключат до края на 2019 г. Очаква се през 2020 г. всички сгради да бъдат успешно 

финализирани. 

От стартирането на Програмата през 2015 г. до средата на 2019 г., стойността на сключените 

договори за изпълнение на дейности по обновяване на многофамилни жилищни сгради надхвърля 

31,3 млн. лв., като до момента са разплатени 28,4 млн. лв. Очаква се до края на 2019 г. всички сгради 

да имат сключени договори с изпълнители, а дейностите по обновяването да приключат през 2020 г. 

С това общият брой на сградите на територията на община Русе, обновени по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще достигне 27, с общ 
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брой живущи – над 4 600 души, като общата финансова стойност на санирането ще надхвърли 33 

млн. лв. 

 

 

1.2. Стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на документи със 

стратегически и планов характер 

През 2013 г. е разработен и приет Общински план за развитие (ОПР) на Община Русе 2014-

2020 г., който е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и 

балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективното управление на Общината. 

Съгласно чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), 

кметът на Общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския 

план за развитие. 

През отчетния период е изготвена и приета от Общински съвет - Русе Междинна оценка на 

ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г. Тя има за цел да установи напредъка по заложените в 

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

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

формулирани изводи и препоръки, които допринасят за вземането на своевременни решения за 

промени във визията за местно развитие и релевантните политики на местно равнище. 

Заключенията, съдържащи се в Междинната оценка, са от ключово значение за вземане на решение 

относно актуализацията на ОПР.  

През третата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. е изготвен и 

приет от Общински съвет – Русе Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. Съгласно направените в Междинната оценка 

изводи и препоръки в него, е извършена актуализация на: 

1. Аналитичната част на ОПР, с оглед на настъпилите промени в социално-икономическата 

ситуация в общината; 

2. Програмата за изпълнение на ОПР, предвид настъпилите в периода 2014-2016 г. промени; 

3. Предпоставките за разработване на ОПР и отразяване на съществени промени в секторните 

политики, след приемане на нови секторни стратегии и програми в периода 2014-2016 г.; 

4. Системата от индикатори за наблюдение и оценка, с цел идентифициране на такива, които 

обективно да оценяват напредъка по изпълнението на целите; 

5. Системата за периодичното събиране и анализиране на информация, свързана с 

изпълнението на ОПР; 

6. Индикативната финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на 

ОПР. 

Планът определя средносрочните приоритети за развитие на общината, които са 

концентрирани в следните четири стратегически цели, които задават основните посоки за развитие 

за периода 2017-2020 г.: 
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 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 знание и иновации; 

 Стратегическа цел 2 - Развитие на човешките ресурси и утвърждаване на културата и 

туризма като фактори за устойчиво и интегрирано градско развитие; 

 Стратегическа цел 3 - Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в 

регионален, национален и международен план и развитие на градската среда; 

 Стратегическа цел 4 - Опазване на околната среда, ефективно управление на ресурсите, 

енергийна ефективност и превенция на риска. 

За реализацията на стратегическите цели на Актуализирания документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., в Програмата за изпълнение 

са заложени 284 проекта на обща стойност 839 922 161 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 2014-2020 г., респ. на Актуализиран документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 

През отчетния период е изготвена и приета от Общинския съвет Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. Тя е разработена в контекста 

на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж чрез прилагане на интегриран подход към иновациите и иновационните 

политики. Тя е първият документ на местно равнище, който си поставя за задача да идентифицира 

приоритетните сфери на развитие, като се фокусира върху приноса на иновационните политики за 

насърчаване на икономическата активност и преодоляване на социално-икономическите 

предизвикателства. 

През 2019 г. беше разработен и одобрен от Общински съвет Русе документа „Изменение и 

допълнение на Интегриран план за градско възстановяване  и развитие (ИПГВР) - гр. Русе,  2014-

2020 г.“ Необходимостта от изменение на ИПГВР гр. Русе възникна в резултат на следните причини: 

 Необходимост от съгласуваност на средносрочния документ със стратегически документи, 

отстраняващи допуснати пропуски към 2013 г. и отразяващи настъпили промени през периода 

след 2013 г. от приемането на документа; 

 Допълване на нови специфични цели/мерки/проекти, отразяващи настъпилите промени през 

периода след 2013 г. от приемането на документа; 

 Допълване на идентифицирани нови проекти, както и постъпили искания от страна на частни 

инвеститори за включването на инвестиционни проекти в ИПГВР; 

 Допълване на управлението/реализацията на плана; 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

30 
 

 Допълване на системата от индикатори. 

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 изготвени становища, предложения и отговори относно участието в 

работата на съветите. 

В контекста на междуобщинското сътрудничество, дирекция „Европейско развитие“ 

осъществява координацията и отговаря за изпълнението на ангажиментите на Община Русе като 

член на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), както и на 

регионалното сдружение Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“). В допълнение, 

дирекция „Европейско развитие“ отговаря във връзка с членството на кмета на Община Русе в 

Управителните съвети на двете сдружения, съответно като член на УС на НСОРБ и председател на УС 

на АДО „Дунав“. 

Относно наблюдението на Споразумението за партньорство на Република България, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

и участието на кмета на Община Русе в състава на Комитетите за наблюдение на ОП „Добро 

управление 2014-2020“ и на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, в 

дирекция „Европейско развитие“ се извършва съгласуване на документите и становищата, които са 

обект на обсъждане на предстоящи заседания на КН. 

 

 
1.3. Публични иновации 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ 

Мисията на фондация „Русе – град на свободния дух“ е да създаде условия за развитие на 

образованието, науката и новите технологии, да моделира културния календар чрез иновативни 

местни инициативи и да популяризира масовия спорт. Тя функционира като обединяваща платформа 

за диалог, като модел за споделяне на творческа енергия и за реализиране на идеи с добавена 

стойност за местните общности. Основната й цел е да обедини усилията на институции, граждани, 

културни общности и групи по интереси, творци, представители на академичните среди, НПО, 

бизнес, международни партньори  и медии в постигането на общата цел – възраждане на творческия 

дух на Русе, разпространение на знанието и стимулиране на таланта в няколко направления: 

 Подпомагане на лица с изявени дарби 

 Организиране и подкрепа на местни инициативи 

 Проектна дейност. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Проведени събития 145 365 112 287 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

31 
 

Ангажирани 

доброволци 
221 1 068 160 369 

Бр. зрители и гости Над 100 хил. Над 160 хил. 98 хил. Над 197 хил. 

Създадени 

проектни екипи 
30 87 38 36 

Активни участници 8 563 25 000 3 996 7 779 

 

С подкрепата на Фондацията традиционно се провеждат събитията Национален конкурс за 

къс разказ „Мостове“, 3D STREET ART FESTIVAL, Парад на ретро автомобили, Грийн рок фест, 

Международен пробег на свободния дух Русе – Гюргево и други. Повече от пет години продължава 

успешното партньорство с Фондация „Еконт“ и съвместно създадената програма „Знание и растеж“, 

превърнала се в модел за насърчаване на образованието, науката, новите технологии и историята и 

успешно допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на 

хората. Основните цели на Програмата са свързани с разширяване на възможностите за достъп до 

знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на 

личностните и професионалните качества и умения чрез трупане на знания, пречупени през 

призмата на практическия опит. По програма „Знание и растеж“ за периода от 2016 до 2018 година 

успешно са реализирани 46 проекта на обща стойност 246 789 лв. За 2018 година в областите наука, 

образование, нови технологии и история са реализирани общо 27 проекта и 248 събития с близо 6 

хиляди активни участници. 

 

Кампания „Малки населени места“ 

Инициативата е на Община Русе, като целта на ежегодната кампания е да бъдат реализирани 

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

на община Русе, както и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Проектите, които 

се изпълняват, са свързани с благоустрояването на детски и спортни площадки, паркове, места за 

отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична мрежа и др. 

През мандат 2015-2019 г. Община Русе провежда кампанията „Малки населени места“ 

ежегодно като средствата, които се отпускат, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към 

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

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

През отчетния период на конкурсен принцип бяха финансирани общо 64 проекта на обща 

стойност 1 277 774 лв., осигурени от бюджета на Община Русе.  

 

Нова транспортна схема на Община Русе  
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Община Русе разработи предложение за актуализация на Общинската транспортна схема за 

превоз на пътници, обслужваща градските линии и тези до близките населени места на Община 

Русе. Тази значима стъпка предвижда конкретни решения по редица въпроси, касаещи заздравяване 

на услугата в зоните с по-голямо търсене; запазване на сегашния брой пътници и привличането на 

нови такива; създаване на по-удобна мрежа за потребителите и на лесни за разбиране разписания; 

проектиране на надеждна, удобна за пътниците транспортна система. За актуализацията Община 

Русе си сътрудничи с международен консорциум с богат опит в консултирането и планирането на 

интелигентни, екологични и икономически ефективни мобилни системи. В процеса на работа са 

проведени задълбочени проучвания и анализи за текущото състояние на услугата;   дискусии със 

заинтересованите страни (вкл. действащите транспортни оператори) и публично обсъждане. В 

резултат е изготвен проект на актуализирана транспортна схема на Община Русе, който ще бъде 

предложен за гласуване в Общински съвет – Русе през м. септември 2019 г. 

 

Нощна линия на градския транспорт 

През месец май 2019 г.  е въведена експериментална нощна линия на градския транспорт, 

която свързва квартал „Дружба“ с Централната градска част. Тя ще се изпълнява пилотно за период 

от една година и ако анализът покаже, че има интерес към нея, тя ще бъде запазена. 

Основният маршрут, по който линията се движи, е от кв. „Дружба“ до Централна ж.п. гара и 

минава през следните улици и булеварди – ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Христо 

Ботев“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Борисова“. Придвижването на тролейбуса 

от/до депото до началото на основния маршрут на нощната линия се извършва по следните улици и 

булеварди – бул. „Трети март“, ул. „Николаевска“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, бул. 

„Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“, ул. „Даме Груев“. Курсовете на нощната линия се изпълняват от 

00:30 ч. до 03:10 ч., като тролейбусът е специално брандиран, а с цел популяризиране на нощната 

линия са разработени информационни брошури и плакати, които съдържат подробно разписание на 

маршрутите и са достъпни във всички превозни средства на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. 

Билетът за еднократно ползване е в размер на 1 лв., както е и при останалите линии, които се 

изпълняват през деня, а гражданите, които притежават карти за линии, които минават по този 

маршрут могат да ги използват при придвижването си с нощната линия. 

 

Буферен паркинг 

В квартал „Дружба 3“ вече функционира първият буферен паркинг в Русе. Той се намира 

между блокове №9 и 11 и бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“, разполага с 41 места за 

паркиране, 4 от които – за хора с увреждания и функционира на принципа „Паркирай и пътувай“. Той 

предоставя възможност на живущите в района и гостите на града да оставят личните си автомобили 

на паркинга и да използват градския тролейбусен транспорт. Цената за ползване на услугите е 2,50 

лв. като включва престой на паркинга и две пътувания в рамките на 24 часа. Заплащането може да се 
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осъществява по всяко време на денонощието чрез SMS и в отговор, потребителят получава код, 

който да въведе в специално поставено за целта устройство на паркинга, което издава хартиен билет 

с два отрязъка, даващи право да бъде използван тролейбусен транспорт (от/до буферния паркинг) в 

рамките на две пътувания за 24 часа (единият отрязък от получения хартиен билет важи за едно 

пътуване в тролейбусната мрежа на гр. Русе и следва да бъде представен на водача на превозното 

средство, срещу което ще бъде издаден валиден хартиен билет за еднократно пътуване). Идеята е 

намаляване използването на лични автомобили и насърчаване използването на по-екологично чист 

начин на придвижване, като Община Русе предвижда изграждането на още буферни паркинги и в 

други периферни части на града, в случай че има интерес от услугата.  

 

Инвестиционен профил на Община Русе 

През 2018 г. е разработен двуезичен Инвестиционен профил на Община Русе, който се 

предлага в електронен вариант и като рекламна книга, като подробно представя предимствата на 

града и региона като добро място за бизнес и инвестиции. Той съдържа цялата необходима 

информация, вкл. статистически данни за различни области: местоположение и свързаност; 

макроикономически профил (отраслова структура на местната икономика, икономическа активност, 

инвестиции, интелигентна специализация); образование и работна сила; условия за правене на 

бизнес; индустриални и бизнес зони на територията на община Русе (Индустриален парк – Русе, 

Свободна зона – Русе, Дунавска индустриална зона „Тегра“, Промишлени зони, Бизнес парк – Русе, 

Логистичен парк – BDP Русе); пристанища; големи инвеститори и работодатели; инвестиции в 

перспектива (ИТ&ИКТ индустрия, автомобилна индустрия, Летище Русе, инвестиционен проект за 

интермодален терминал); култура и туризъм; отдих и развлечение. Документът е значим 

презентационен материал, който е представян на вниманието на потенциални български и 

чуждестранни инвеститори и е своеобразна визитна картичка на града.  
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2. РЕСОР „ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“ 

 

2.1.  Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ 

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

 Придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала 

на търговските дружества с общинско участие, по ред и условия, регламентирани в Закона за 

общинската собственост; 

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

общинската собственост; 

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

инвестициите, търговията, туризма и рекламата; 

 Осъществяване на оперативен контрол на дейността на управителите на общинските 

търговски дружества и Общинските предприятия; 

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

собственост и приватизация. 

Към тази дирекция функционират отделите „Стопанска дейност и защита на потребителите“, 

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

 

Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“ 

През отчетния период изпълнените дейности в отдел „Стопански дейности и защита на 

потребителите“ са в следните направления: 

 Общински търговски дружества, Търговски дружества с общинско участие и Общински 

предприятия 

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

преструктурираното ѝ участие в търговски дружества, са изготвени индивидуални финансово-

икономически анализи на 8 общински еднолични търговски дружества, както и на 9 търговски 

дружества, в които Община Русе е акционер или съдружник в капитала за всяка финансова година. 

През 2017 г., след решение на Общински съвет - Русе са закупени 100% от акциите в „ЕГГЕД 

България“ АД, при което е придобита собствеността на тролейбусния транспорт в града и контрола 

върху транспортното дружество, преименувано на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД. 

Проведена е процедура по преобразуване на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД чрез 

вливането му в „Общински транспорт Русе” АД при условията на универсално правоприемство. В 

резултат на вливането, „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД е прекратено без ликвидация, а „Общински 

Транспорт Русе“ АД е преобразувано в общинско еднолично акционерно дружество, което извършва 

транспортната дейност на територията на града. 

През отчетния период в общинския бюджет е внесен дивидент: 
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 От „Общински пазари“ ЕООД общо в размер на 481 253,85 лева, което внася и такси по 

реда на Наредба №16 на Общински съвет - Русе общо в размер на 544 198,64 лв.; 

 От „Обединена българска банка“ АД в размер на 536,77 лв.; 

 Лечебните заведения се освободени от внасяне на дивидент. 

 

 Приватизация 

Включването на обекти в Годишния план за приватизация на общинската собственост става 

след извършена преценка от Комисия за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед 

осигуряване на средства в общинския бюджет. Съгласно Закона за публичните финанси, приходите 

от продажба на общински обекти със стопанско предназначение се разходват за придобиване и 

основен ремонт на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване 

на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура. За 

отчетния период: 

 Открити са процедури за продажба по реда на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол на 18 общински обекта със стопанско предназначение; 

 Проведени са търгове за продажба и са определени купувачите на 10 стопански обекта - 

общинска собственост; 

 Приходите от продажба по реда на ЗПСК на стопански имоти - общинска собственост са 

общо в размер на 2 008 458,85 лв. 

 

 Концесии  

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

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

съвместни проекти, е изпълнено следното: 

 През отчетния период е осъществен периодичен контрол по изпълнението на действащите 

към момента 6 концесионни договора: концесия на спирките на градския транспорт; 

концесия за довършване и изграждане на подлеза до „Печатни платки“, концесия на 

стадион „Локомотив“, концесия на пристанище „Пристис“ и концесия на обекти от спортен 

комплекс „Дунав“;  

 От сключените концесионни договори Община Русе е получила концесионно 

възнаграждение общо в размер на 618 513,94 лв.; 

 Проведена и приключена е процедурата за предоставяне на концесия на обект - публична 

общинска собственост, представляващ Пристанище за обществен транспорт с регионално 

значение „Пристис“, гр. Русе. Определен е концесионер и е подписан договор; 

 Проведена и приключена е процедурата за определяне на концесионер за строителство на  

обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна 

общинска собственост на Община Русе. Определен е концесионер и е подписан договор. 
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 Защита на потребителите 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма 

(ЗТ) и подзаконовите нормативни актове, Наредба №5 на Общински съвет - Русе се извършва 

превантивен контрол на новоразкрити обекти за търговия, услуги и туризъм, както и текущ контрол и 

проверки на търговски обекти, свързани с правата на потребителите относно гаранции и рекламации 

на стоките и услугите и решаване на свързаните с това потребителски спорове. 

През отчетния период:  

 Извършени са общо 3 682 бр. проверки на обекти за търговия, услуги и туризъм на 

територията на община Русе; 

 Съставени са 46 бр. акта за констатирани нарушения; 

 Издадени са 43 бр. наказателни постановления, от които 31 бр. по Наредба №5 на Общински 

съвет Русе, 10 бр. по ЗТ, 2 бр. по ЗЗП и др. нормативни актове по прилагането му; 

 Връчени са 42 бр. наказателни постановления, като общата сума на наложените 

административни наказания е 16 220 лева; 

 Внесените в общинския бюджет суми от наложени глоби и имуществени санкции са общо в 

размер на 15 423,87 лева. 

Постъпили са общо 170 бр. жалби на граждани относно рекламации на стоки и услуги. По 13 

бр. не е образувано производство, поради липса на документи, изисквани от ЗЗП. 21 бр. жалби са 

препратени по компетентност до Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), „Топлофикация Русе“ ЕАД, Областна дирекция по безопасност 

на храните Русе (ОДБХ), НАП Варна, Районна Прокуратура - Русе. От останалите 136 бр. жалби, 75 бр. 

жалби /55%/ 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. При 61 бр. жалби рекламациите са приети от 

търговците за неоснователни и не са удовлетворени, поради неправилна експлоатация на стоките, 

липса на несъответствие с договореното, неправилна покупка и др.  

Постъпили са 188 бр. сигнали на граждани за нерегламентирана търговска дейност в гаражи и 

сервизи, амбулантна търговия, както и срещу търговски и туристически обекти за нарушения на 

Наредба №5 на Общински съвет - Русе, ЗТ и ЗЗП, заблуждаващи продажни цени, некоректно 

отношение от търговци, по които са извършени проверки. По подадени сигнали за шум и работа след 

23 часа са извършени 24 бр. нощни проверки, съвместно със служители от РЗИ - Русе, ИА 

„Автомобилна администрация“, отдел „Екология“, ТНО и СЗ КООРС при Община Русе. По 11 бр. 

сигнали преписките са препратени по компетентност до РЗИ - Русе, ОДБХ - Русе, НАП, КЗП и Агенция 

Митници. По 12 бр. сигнали не е образувано производство, поради липса на документи, факти и 

доказателства. 

През отчетния период  са извършени и тематични проверки, регламентирани в ежемесечните 

заповеди на Кмета на Община Русе за контролната дейност. 
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 Картотекиране и ЖСВ 

Община Русе провежда социална политика, като подпомага и осъществява помощ на 

социално слаби граждани чрез предоставяне на общински жилищни имоти за настаняване на 

нуждаещите се и техните семейства. През отчетния период: 

 Подадени и обработени са 585 бр. заявления и декларации от граждани за настаняване в 

общински жилища по реда на Наредба №6 на Общински съвет Русе; 

 Одобрени и картотекирани са 532 граждани на Община Русе с доказани жилищни нужди; 

 Отказано е картотекиране на 53 граждани, неотговарящи на условията на Наредба №6 на 

Общински съвет Русе; 

 В изпълнение на Закона, уреждащ жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове (ЗУЖГМЖСВ), са изплатени левови компенсации в размер на 

2 840 785,48 лв. на правоимащи вложители, подали заявления и нотариални актове в срок 

до 30.11.2016 г. 

 

 Селско стопанство 

 Периодично е предоставяна информация на кметствата от общината и земеделските 

производители по отношение на национални програми за селското стопанство и нормативни 

документи, издавани от МЗГ и другите държавни институции; 

 Своевременно е предоставяна информация на собствениците на пчелни семейства относно 

епизоотичната обстановка, използване на препарати за растителна защита, защита на 

пчелни семейства при пръскане с химически препарати, пожарообезопасителни дейности и 

др. чрез уведомления на електронната страница на Община Русе; 

 Издадени са 31 бр. удостоверения за регистрирани пчелни семейства на територията на 

община Русе. Поддържа се актуален регистър на пчелните семейства на територията на 

общината. 

 

Отдел „Търговия и наемни отношения“ 

През отчетния период изпълнените дейности в отдел „Търговия и наемни отношения“ са в 

следните направления: 

 Дейността по управление на имоти и вещи – общинска собственост 

 

 Категоризиране на туристически обекти, обработка на подадени справки-декларации за 

заплатен туристически данък, поддържане на Информационен масив за търговска дейност 

в стационарни и преместваеми обекти, на категоризирани туристически обекти, на обекти 

за търговска дейност на открито и издаване на разрешения за търговска дейност 

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

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

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

под наем. 

За периода 2015 – 2019 г. в Общински съвет – Русе са внесени 121 броя предложения за 

Решения на Общински съвет, свързани с управление на имоти - общинска собственост, чрез 

отдаването им под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване; както и за отдаване 

под наем на клубни помещения на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза; за приемане на начална наемна цена след експертна оценка на независим 

лицензиран оценител и др. 

Организирани и проведени са 131 броя публични търгове с явно наддаване и 5 броя публично 

оповестени конкурси за отдаване под наем на имоти – сгради и терени публична и частна общинска 

собственост. Изготвени са 1 127 броя заповеди за организиране на процедури за отдаване под наем 

на общински обекти, за спечелили участници тръжните процедури и заповеди за последващ контрол 

на сключените договори за наем. Сключени са 867 броя договори за наем за обекти – общинска 

собственост. Подготвени са 302 броя писма за заплащане на обезщетение за ползване, съобразно чл. 

236 от Закона за задълженията и договорите. 

През периода отдел „Търговия и наемни отношения” е провел публични търгове с явно 

наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за търговска дейност за 

Мартенски и Коледни базари, от които в общинския бюджет са постъпили приходи от внесени 

наемни вноски за периода на базарите, в общ размер на 71 734,05 лв. 

Приходите от наеми за периода 2015 – 2019 г. са в размер на 4 910 841, 97 лв.                    

Съгласувани са 257 броя схеми и проекти, дадени са становища за извършване на търговска, 

рекламна, промоционалнa дейност, циркове, изложения, фестивали и др. 

Във връзка с организиране и провеждане на Пролетен панаир на гр. Русе, са сключени 

договори за временно и възмездно ползване на части от терени – общинска собственост, намиращи 

се в гр. Русе, Крайбрежната ивица под хотел „Рига“ и в Парк на младежта, по алея „Младост“, с 

внесени такси за ползване на терените в общ размер на 120 597,90 лв. 

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

извършва: 

 Поддържане на Общински информационен масив за търговска дейност в стационарни и 

преместваеми обекти, чрез вписване на подадени Уведомления за дейности в разкрити 

обекти за търговия и услуги. През периода 2015 – 2019 г. са вписани 2 869 броя стационарни 

и нестационарни обекти за търговия, туризъм и услуги, съгласно Наредба №5 на Общински 

съвет – Русе за търговската дейност на територията на община Русе;  

 Поддържане на Общински информационен масив, чрез обработка на подадени искания за 

извършване на търговска дейност на открито, съгласно Наредба №5 на Общински съвет – 

Русе за търговската дейност на територията на община Русе и Наредба №16 на Общински 

съвет – Русе. През периода 2015-2019 г. са постъпили искания за 1 802 бр. обекти. 

Постъпилите такси възлизат на 1 964 006,27 лв. Издадени са 773 броя разрешения за 

извършване на рекламна, промоционална и търговска дейност, циркове, изложения и 

фестивали, с постъпили такси в размер на 186 316,30 лв.;  
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 Извършване категоризация на туристически обекти на територията на община Русе – за 

периода са определени вида, капацитета и категорията на 804 броя обекти, като 

постъпилата сума от внесени такси, съгласно тарифата към Закона за туризма, възлиза на 

238 750,00 лв.; 

 Обработени 2 911 бр. справки-декларации от реализирани нощувки в местата за 

настаняване на територията на община Русе от 83 броя обекти, приход от туристически 

данък по приложени и обработени платежни – 1 527 236,10 лв.; 

 Обработени са 126 броя преписки с извършени проверки по компетентност и изготвени 

отговори на постъпили заявления и искания от физически и юридически лица, относно 

извършване на търговска дейност на открито и категоризиране на туристически обекти. 

 

№  Дейност  Общ брой 

 

1. 

Проведени търгове и конкурси  за отдаване под наем на сгради и 

терени публична и частна общинска собственост (включително и 

повторни търгове) 

 

136 бр. 

2. Сключени договори за отдаване под наем на сгради и терени - публична 

и частна общинска собственост 

867 бр. 

3. Писма за обезщетения по чл. 236 от Закона за задълженията и 

договорите 

302 бр. 

4. Предложения до Общински съвет – Русе, свързани с управление на 

обекти - общинска собственост чрез отдаването им под наем след 

провеждане на търгове и конкурси  

 

121 бр. 

5. Съгласуване на схеми и проекти и даване на становища за извършване 

на търговска, рекламна, промоционално - търговска дейност, циркове, 

изложения, фестове и др. 

257 бр. 

6. Обработени преписки и писма на граждани  15 096 

 

 

7. 

Приходи от наеми в лева в т.ч.: 4 910 841,97 лв.                    

- от сгради 3 189 415,21 лв. 

- от терени      923 742,13 лв. 

- рекламно-информационни елементи   770 722,03 лв. 

- от спортни игрища        26 962,60 лв. 

8. Разкрити стационарни и преместваеми обекти за търговска дейност, 

съгл. Наредба №5 на ОбС -  Русе  

    2 869 бр. 

9. Разкрити обекти за извършване на търговска дейност на открито, върху 

терени - общинска собственост  

1 802 бр. обекти  

1 964 006,27 лв. такси                 
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10. Издадени удостоверения за категоризация на туристически обекти, 

съгласно Закона за туризма и внесени такси, съгласно тарифата към ЗТ - 

брой/ събрани такси 

804 бр.               

238 750,00  лв. от такси       

 

11. Издадени разрешения за извършване на рекламна, промоционална и 

търговска дейност, циркове, изложения и фестивали - брой/ събрани 

такси 

773 бр. 

186 316,30 лв. такси 

   

 

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

собствеността” са постъпили и обработени 15 096 броя молби, заявления и искания от физически и 

юридически лица, направени са множество устни консултации и справки, изпълнени са 136 бр. 

влезли в сила Решения на Общински съвет - Русе. Изготвени са 416 бр. доклади и становища до 

Кмета на Община Русе, свързани със спецификата на дейността на отдела. 

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

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

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

 

Отдел „Общинска собственост“  

Предмет на настоящия отчет са резултатите от управлението на общинската собственост и 

извършените разпоредителни действия през същия период. 

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, 

делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в 

капитала на търговски дружества.  

Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от 

разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, 

решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или 

конкурс. 

 

 През отчетения период Община Русе е придобила безвъзмездно собствеността на три 

имота:  

 Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – 

Русе, с данъчна оценка в размер на 4 876 445,10 лв.; 

 Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик с данъчна 

оценка в размер на 5 707 914,90 лв.; 

  Имот на ул. „Александровска“ № 29 (Дом на учителя) с данъчна оценка в размер на 636 186 

лв., в който имот следва да бъде създадена единна инфраструктура, с цел обособяване на 

места за провеждане на образователни и младежки дейности в изпълнение на Общинския 
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годишен план за младежта на Община Русе, комплекс от европейски, национални и местни 

политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна 

година и специфични акценти, които да отразят динамиката в очакванията, потребностите и 

възможностите на младежката общност в гр. Русе. 

 

 Община Русе е придобила 51 имота /частна и публична общинска собственост/, по реда на 

§42 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС, чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и 

Решение по чл. 27 от ППЗСПЗЗ. 

Във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ /от бул. 

„Цар Освободител“ до бул. „България“/, гр. Русе, е извършена замяна по реда на чл. 40, ал. 8 от ЗОС 

между Община Русе и Правителството на Република България, представлявано от Областния 

управител на Област Русе. В следствие на замяната Община Русе придобива имот, представляващ 

сграда с идентификатор 63427.5.725.3, с площ 24 кв.м. с адрес гр. Русе, ул. „Шипка“ № 43, на цена в 

размер на 21 800,00 лв. а в замяна Българската държава, представлявана от Областния управител на 

Област Русе става изключителен собственик на имот, представляващ сграда с идентификатор 

63427.1.65.1, с площ 38 кв.м. с адрес гр. Русе, ул. „Воден“ № 1-А, на цена в размер на 21 800,00 лв., 

предоставен за управление на ДП „Български спортен тотализатор“. 

През 2017 г. е сключен договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна 

общинска собственост за изграждане на седеметажно жилищно застрояване с партерен обществено 

обслужващ етаж върху ПИ с идентификатор 63427.2.5349, с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември“ 

/на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“/, предмет на АЧОС №8103/30.08.2016 г. Заплащането на цената на 

правото на строеж ще се извърши, чрез придобиване в собственост на Община Русе на 8 броя 

апартаменти в напълно завършен вид, с обща разгъната застроена площ 549,65 кв.м. 

 Стартирана е процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на 

възмездно право на строеж на нова жилищна сграда върху общински имот срещу придобиване от 

Община Русе в собственост на обособени обекти /жилища и един търговски обект/, с адрес: гр. Русе, 

ул. „Неофит Бозвели“ №29, предмет на АЧОС № 8163/14.03.2017 г. 

 

 Дейност по идентификация на собствеността  

Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на 

имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.  

В архива на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на 

собствеността“ се съхраняват общо 9 184 бр. актове за общинска собственост, като новосъставените  

актове за отчетения период са 1 482 бр. 

Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй 

като, след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в 

годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху 

които се учредяват вещни права, се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта. 
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 Дейност по управление на общинската собственост 

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на 

управление и ползване на имоти общинска собственост и в Общински съвет – Русе са внесени 110 

броя предложения за управление на общинската собственост.  

 

 Дейност по разпореждане с общинска собственост  

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, 

делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в 

капитала на търговски дружества.  

Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от 

разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, 

решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или 

конкурс. 

 През  отчетения период са проведени 39 заседания на комисията по общинска собственост. 

От комисията са разгледани 467 бр. преписки на граждани и организации, касаещи 

действия с общинска собственост; 

 В Общински съвет Русе са внесени  276 предложения, свързани с учредяване на ограничени 

вещни права и разпореждане с общинска собственост; 

 Проведени са 109 бр. публични търгове /включващи повторни търгове/ за извършване на 

разпоредителни сделки и 1 брой конкурс. През отчетения период са сключени 65 договора 

за продажба на обекти и земя; 

 Сключени са 37 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-

обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи; 

 Сключени са 39 договора за учредяване право на управление и 7 договора за учредяване 

право на ползване; 

 Изготвени са 10 бр. Заповеди на Кмета на Общината за прокарване и преминаване през 

общински поземлени имоти съгласно чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на 

територията за 2018 г.; 

 Издадени са 31 бр. удостоверения за собственост и реституционни претенции за 2018 г. 

В резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпили приходи 

в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 

31.05.2019 г. са:  

- От земя – 1 490 787 лв.; 

- От учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на 

пристрояване и надстрояване) – 436 237 лв.; 
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Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през отчетения период са  

1 927 024 лв. 

Община Русе имаше сключен договор с „Порт Пристис” ООД за предоставяне достъп за 

извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение 

„Пристис”. Договорът прекрати своето действие на 01.04.2019 г., след което влезе в сила Договор за 

концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис”. 

Приходите са в размер, както следва:  

- Фиксирано месечно възнаграждение в размер на 383 237 лв.  

- Пристанищни такси в размер на 190 261 лв. 

 

2.2. 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 2015-2019 г. 

възлиза на 131 425 068 лв., в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 

24 425 387 лв. и 4 897 239 лв. лихви за просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както 

следва: 

 Данък върху недвижимите имоти   29 086 458 лв.; 

 Данък върху превозните средства   25 537 489 лв.; 

 Данък придобиване на имущества   17 707 700 лв.; 

 Патентен данък      1 109 339 лв.; 

 Данък върху таксиметров превоз на пътници  912 703 лв.; 

 Туристически данък     503 371 лв.; 

 Такса битови отпадъци     51 670 769 лв. 

 

 Приети и обработени са 148 350 бр. данъчни декларации по ЗМДТ, в това число 40 400 

броя за недвижими имоти и 79 901 бр. за МПС. Издадени са 60 138 бр. различни видове 

удостоверения, в това число 42 034 бр. за данъчни оценки; 

 До физически и юридически лица са изпратени 4 312 бр. покани за доброволно плащане на 

задължения от минали години и 11 850 съобщения за вземания, преди издаване на актове 

за установяване на общински публични задължения от данъци и такса битови отпадъци; 

 Издадени са 10 146 акта за установяване на общински публични вземания от местни 

данъци и такса битови отпадъци за сумата от 17 266 726 лв. Събраните суми по актове са в 

размер на 17 039 088 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 22 262 данъчни проверки за установяване на факти и обстоятелства, както и 

кореспонденция в контролната дейност, свързана със съобщения и искания до данъчно 
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задължени лица, искания до трети лица и държавни институции за предоставяне на 

информация и документи.  

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.  

Сравнявайки изпълнението на Програмата за управление на Община Русе през първия и 

втория мандат на Кмета се отчита повишаване на собствените приходи от местни данъци и такси, 

администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси”. Планът за изпълнение на бюджета през 

първия мандат е бил в общ размер 103 180 470 лева и събраните суми от данъци и такса битови 

отпадъци възлизат на 105 477 750 лв., в това число лихви за просрочие в размер на 3 521 140 лв., 

което представлява 102% изпълнение. През втория мандат планът за изпълнение на бюджета е в 

размер на 131 115 500 лв., а изпълнението към първото полугодие на 2019 г. е в размер на 

131 425 068 лева, в това число лихви в размер на 4 897 239 лева. От тези данни се налага извода, че 

приходите от данъци и такси през втория мандат са се увеличили с над 25 947 318 лева или ръстът 

на увеличение на собствените приходи е 24,60%. 

 

Вид приход Събрано с 

лихви към 

30.06.2018г. 

Бюджет 

2019г. 

Събрано без 

лихви към 

30.06.2019г. 

Събрани 

лихви към 

30.06.2019г. 

Общо 

събрано (к.4 

+ к.5) 

%   

Изпълн

ение с 

лихви         

(к.6 : 

к.3) 

%   

Изпъл

нение 

без         

(к.4 : 

к.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Данък 

недвижими 

имоти 

5 217 494 7 650 000 5 392 011 108 809 5 500 820 71,9 70,5 

Данък 

превозни 

средства 

3 685 257 6 500 000 3 887 865 153 475 4 041 340 62,2 59,8 

Данък 

придобиване 

на имущ. 

1 891 130 3 650 000 2 034 202 18 167 2 052 369 56,2 55,7 

Патентен данък 134 557 200 000 109 467 7 434 116 901 58,5 54,7 

Данък 

таксиметров 

превоз 

94 192 330 000 143 249 157 143 406 43,5 43,4 

Туристически 

данък 

55 056 110 000 51 054 33 51 087 46,4 46,4 

Такса битови 

отпадъци 

7 714 495 11 100 000 7 844 699 190 177 8 034 876 72,4 70,7 

ВСИЧКО: 18 792 181 29 540 000 19 462 547 478 252 19 940 799 67,5 65,9 
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Забележка: В събраните суми към 30.06.2019 г. са включени задължения от минали години за данъци и 

такса битови отпадъци в размер на 3 385 568 лв., в това число 2 273 654 лв. от предприети мерки 

заповишаване събираемостта на недоборите.   

 

Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ 

ОП „Управление на общински имоти“ – Русе е общинско предприятие със социална дейност – 

управление на общински жилища, проучване и предложения до Комисията по чл. 6 Наредба №6 на 

Общински съвет - Русе за настаняване в общински жилища и прекратяване на наемните 

правоотношения. За 2019 г. общият брой жилища, собственост на Община Русе, са 1930, в т.ч.: 

- Общински фонд - за настаняване на социално слаби семейства, включени в Списък за 

настаняване в общински жилища за съответната календарна година – 1 599 бр. апартаменти и 142 

бр. къщи; 

- Ведомствен фонд – 46 бр.; 

- Резервен фонд – 143 бр. 

Настаняването, реда и условията за ползване на общински жилища са регламентирани в 

Наредба №6 на Общински съвет - Русе. Списъкът за настаняване в общински жилища за съответната 

календарна година се приема от Комисията по чл. 6 на Наредба №6 на Общински съвет - Русе и се 

утвърждава от Кмета на Община Русе. През текущата година в общинските жилищни имоти се 

настаняват само семейства или домакинства включени в него.  

За периода 01.11.2015 г. – 31.05.2019 г. са одобрени следните списъци: 

Година Настанени Списък за настаняване 

2015 12  

2016 83 271 

2017 77 253 

2018 66 228 

До 31.05.2019 г. 32 211 

Настаняването в общински жилища се извършва със заповед на Кмета на Община Русе, след 

решение на Комисията по чл. 6 на Наредба №6 на Общински съвет Русе. ОП „Управление на 

общински имоти” изготвя настанителните заповеди, както и докладната записка с предложение за 

дневен ред на Комисията.  

 

Общинско предприятие „Русе Арт“ 

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

- Русе от шест отделни общински предприятия и звена – „Радио Русе”, ОП „АРТ” – звено „Реклама” и 

звено „Туризъм”, ОП „Доходно здание“, „Клуб на дейците на културата” и „Общински духов оркестър 

- Биг бенд Русе”.  

Предметът на дейност на Общинско предприятие „Русе Арт” по направления е както следва:  
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 Популяризиране на региона като привлекателна дестинация за фестивален, конферентен и 

културен туризъм в съответствие с Програмата за управление на Община Русе; 

 Изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Русе; 

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

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

фестивали с цел популяризиране на оркестъра и града на различни музикални форуми; 

 Техническо осигуряване на събития – за фестивали, празници, концерти в Доходно здание; 

 Изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на открито и закрито, свързани 

с Културния календар на Общината; 

 Доходно здание – стопанисване и отдаване под наем на помещения за театрални 

представления и други сценични, културни, развлекателни и конгресни събития; 

 Рекламно-информационна дейност чрез Радио Русе и Външната реклама - набиране на 

рекламодатели, изготвяне на договори за разполагане на рекламно-информационни 

елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени и монтаж/демонтаж на 

рекламни съоръжения. 

 

Основният акцент в работата на предприятието през отчетния период е организиране и 

реализиране на събития в сферата на културата и туризма, съвместно с изявени русенски творци и 

туристическият бранш, с цел популяризиране на град Русе като водещ център за култура, изкуство и 

туризъм. Като най-значими и трайно наложили се в културния календар на града събития, 

организирани от екипа на предприятието са: Арт салон „Любов и вино“, Туристическо изложение 

„Уикенд туризъм и Фестивал на туристическите атракции“, Русенски карнавал, Кулинарно състезание 

„На върха на ножа“, Дни на река Дунав, Годишни награди на Община Русе – „Дунавски Лимес“, 

Фотоконкурс „Запази духа на Русе“, Национална джаз среща и други. 

През отчетния период, в ОП „Русе арт” са реализирани дейности по звена и направления 

както следва:  

 Звено „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“: 

Приходите за отчетния период само от дейности по Външна реклама са в размер на 940 000 

лв., като 90% от тях са от малки рекламни елементи – под 1 кв. м. – подвижни табели и табели за 

стълб. Броят на действащите договори за предоставяне право на поставяне на РИЕ под 3 кв. м са 260 

бр. 

През 2018 г. за първи път Община Русе организира поставяне и функциониране на ледена 

пързалка за период от 3 месеца на пл. „Света Троица“. Предприятието организира работата на 

пързалката, правилника, реда, работните места, бюджета, промени в Наредба №6 на Общински 

съвет - Русе и други. Приходите за период от 3 месеца възлизат на 77 400 лв. 

Съгласно Регистър на РИЕ под 3 кв. м., към края на отчетния период общият брой на 

рекламно-информационни елементи е следният: указателни табели - 563 бр., подвижни 
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информационни табели - 83, туристически табла - 13, РИЕ на собствена конструкция - 160 и 

транспаранти - 28. 

Изработени са 10 броя нови подвижни рекламни табла за реклама на събития и информиране 

на гражданите и гостите на града, за предстоящи културни, туристически, обществени, спортни и 

други събития, мероприятия и инициативи на Община Русе и са поставени са общо 60 броя 

обществени-информационни табла на територията на града за поставяне на безплатни афиши и 

съобщения на гражданите на града. 

През 2015 г. е разработен и реализиран проект за изработване и монтаж на 8 броя защитни 

рамки за 4 броя рекламни табла по одобрен проект в участъка по ул. „Александровска“ от пл. 

„Свобода“ до пл. „Батенберг“. Таблата се ползват за реклама на събития, организирана от Общината. 

През 2016 г. е разработен и реализиран проект за 6 бр. табели с информация за улиците, 

пресичащи новоизграденото кръгово кръстовище на бул. „Цар Освободител“ /бул. „Скобелев“/ и 

бул. „Липник“. 

От 2016 г. звеното подпомага дейността на Общината, като извършва поставяне на стикери с 

информационни карти и указатели по спирките за масовия градски транспорт. 

През 2017 г. е разработен проект за Унифицирани надписи с наименование на жилищни 

блокове, приет на заседание на Общински съвет - Русе и реализиран от дирекция „Устройство на 

територията и контрол по строителството“ при Община Русе. 

През 2015 г. бе реализиран Проект „Коледен кът“, който включваше обемни коледни, светещи 

фигури, 3D, LED - Дядо Коледа, шейна и два броя еленчета. През следващите години коледният кът 

се допълваше с нови фигури. Всяка година звеното се занимава с поддържане, закупуване, 

съхранение, монтаж и демонтаж на коледната украса, собственост на Общината. 

През 2018 г. е изготвено задание за обществена поръчка за Доставка и монтаж на коледна 

украса по 7 направления в централна градска част и новите акценти в украсата бяха: украса и светещ 

герб по фасадата на Общината, ефектно осветление тип „Небе“, атрактивни украшения на 

централния площад. През 2019 г. отново е изготвено задание за обществена поръчка за коледна 

украса по 4 бр. направления. 

През 2018 г. се реализира идейния проект за Великденска украса, разположена на две места – 

пред сградата на Община Русе и пред Доходното здание. През 2019 г. Великденският кът бе обогатен 

и разнообразен с нови фигури и допринесе за празничното настроение. 

Всяка година звеното извършва монтаж/демонтаж и системна поддръжка на националните и 

общински знамена, разположени по входно-изходните магистрали за София, Варна; Силистра и 

Дунав мост – 308 броя знамена. Също така звената извършват монтаж и демонтаж на сцени на 

събития от Културния календар на Общината, 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, монтаж и демонтаж на РИЕ под 3 кв.м. 

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

 

 Общински духов оркестър „Биг Бенд – Русе”  
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Основаният през 1963 г. Русенски духов оркестър е продължител на дълголетна традиция, 

водеща началото си от 60-те години на 19-ти век. Днес наследниците на тази традиция утвърждават 

свой стил и оформят един съвременен и динамичен образ на оркестъра, който се превърна в една от 

емблемите на културния и обществен живот в града. 

През отчетния период продължава тенденцията за развитие на концертната дейност и 

увеличаване на броя на участията.  Музикантите взимат участие във всички тържествени церемонии 

и събития на Община Русе, реализират концерти на открито за жителите и гостите на град Русе, 

включват се и в Габровския карнавал, в посрещането на туристически пасажерни кораби на 

пристанище Русе, в обществени, правителствени и неправителствени организации, като Русенски 

университет, Руско консулство и други. Гост-солисти на бенда са били едни от най-добрите български 

джаз музиканти, сред които Теодосий Спасов, Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Хилда Казасян и др. 

През творческите сезони, „Биг бенд – Русе“ реализира много запомнящи се и значими 

концерти, като Коледен концерт с гост-солист – Орлин Горанов, концерт в Арт салон „Любов и вино“ 

с гост солисти Антоанета и Нейчо Петрови, участие в Мартенски музикални дни, организиране и 

участие на Международен Биг бенд парад в рамките на Туристическо изложение „Уикенд туризъм“, 

участие в Русенски карнавал, участие в Национална джаз среща - Русе, участие със самостоятелен 

концерт в отриването на Традиционния фестивал „Огненият Дунав“ - гр. Тутракан и събитие „Дни на 

река Дунав“ в Русе, концерт с гост солист Васил Петров и други. 

Заради изключителния си принос за развитието на българското професионално 

изпълнителско изкуство, „Биг Бенд – Русе“ получи 4 награди от Съюза на българските музикални и 

танцови дейци – две награди „Златна лира” на оркестъра и диригента и две „Сребърни лири” на 

двама от солистите на състава.  

 

 Клуб на дейците на културата (КДК)  

Клубът на дейците на културата е основан през 1924 г. като първоначално е носел името „Дом 

на печата“. Основната цел от създаването му до сега е да представя местни и национални творци, да 

подпомага културни дейци от Русе, както и да организира творчески вечери, концерти и спектакли в 

залите си и извън тях. Повече от 47 години клубът е организатор на Националната джаз среща през 

месец ноември. Към дейността му се прибавиха и прожекции на филми в цикъл „Шедьоври на 

европейското кино”, организиране на изложби и от пет години фотоконкурс на тема „Запази духа на 

Русе”. Клубът се помещава в къщата на Георги Мартинов, построена през 1900 г., която е Паметник 

на културата. 

Най-важни направления в работата, участие в проекти и програми, Общинския културен 

календар, са специфични клубни изяви като:  

 Периодични концерти на русенски джаз музиканти, изявени в страната и чужбина, заедно с 

утвърдени имена в българския джаз. От две години подготвя и провежда през месец април 

Джаз уикенд; 
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 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 и от двудневен става тридневен; 

 КДК продължава да следи и представя творчеството на русенските поети и писатели, като ги 

представя и чества. За периода има 20 такива събития; 

 КДК кани и представя пред русенска публика хитови спектакли от София, както и концерти на 

изявени български музиканти в залите на Доходно здание. За периода има 18 спектакъла; 

 Освен приходите от ползване на зали в КДК, са увеличени приходите от продажба на билети, 

както следва: 2016 г. - 25 627 лв., 2017 г. - 22 138 лв., 2018 г. - 20 356 лв., 2019 г. - 22 800 лв.; 

 През последните четири години успешно се включва с кинолектория „Избрано европейско 

кино”, в двата арт фестивала на ОП „Русе арт“ - „Любов и вино“ и „Дни на Канети“, с 

подходящи филми в сътрудничество с Испански културен институт „Сервантес“. За големия 

интерес допринася и лектора Коста Биков – изявен български кинодеец. Прожекциите в зала 

„Европа“ на Доходно здание, като съществено се увеличава броя на публиката - за 

последната година тя наброява над 300 души; 

 Организиране на тематични изложби на художници и фотографи – във фоайето на Доходно 

здание за периода те са общо 24; 

 Участие в общински и регионални проекти в сферата на изкуството и културата. Инициира се 

и се провежда вече пет години Фотоконкурса „Запази духа на Русе“ - всяка следваща година 

броят на участниците и фотосите нараства от 150 вече има 250 участващи снимки през 2018 

г.; 

 Съвместната дейност с творчески съюзи и групи, фондации, неправителствени организации, 

фирми и физически лица, работещи в областта на изкуството и културата се запазва и 

поддържа. За периода има 45 съвместни инициативи; 

 

 Доходно здание  

В последните няколко години, Доходно здание се утвърди като притегателен социален и 

културен център за провеждането на мащабни и международни събития, организирани от Община 

Русе, както и от организации от правителствения и неправителствения сектор.  

Сградата на Доходно здание е ценен архитектурен паметник и предоставя красивата си 

експозиционна площ като любезен домакин на Арт салон „Любов и вино”, който се провежда в края 

на м. януари и м. февруари при голям интерес, с разнообразна програма, включваща концерти, 

изложби, филми, литературни четения и представления. Също така е място за провеждането на Арт 

салон „Дни на Канети”, „Национална джаз среща“, фотоконкурса „Запази духа на Русе“, Мартенски 

музикални дни и още много културни събития. 

За периода се наблюдава увеличение на заетостта на залите в Доходно здание както следва: 

11% за Голяма театрална зала, 2% за Зала „Европа“ и 14% за централното фоайе. 

Дейностите, които екипът на ОП „Русе арт“ изпълнява са: 
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 Изготвяне на месечен и годишен Културен календар на Доходно здание; 

 Съгласуване и уточняване на месечните програми на заетост на залите в Доходно здание с 

общински структури, ДТ „Сава Огнянов“ и други организации; 

 Поддържане на електронната логистична система; 

 Логистична подготовка, уточняване на подробности по ползване на залите, подсигуряване на 

технически персонал и провеждане на събития. 

 Администриране на: 

- Интернет страница на ОП „Русе арт“ http://www.ruseart.info     

- Фейсбук страница „Русе арт” www.facebook.com/ruseart.bg  

- Интернет страница „Доходно здание” www.dohodnozdanie.com   

- Фейсбук страница „Доходно здание“ www.facebook.com/DohodnoZdanieRuse.  

 

 Радио Русе 

Радио Русе е обособено като звено „Рекламно-информационно обслужване“ към ОП „Русе 

Арт“. Основната му дейност е свързана с предоставянето на актуална информация за събития от 

региона, както и подпомагане на информационните кампании за събития, организирани от ОП „Русе 

арт“, Община Русе и други културни институти в града. 

 Въведена е нова структура и промяна в концепцията на програмата, която се излъчва в 

кабелната радиомрежа, където има 15 хил. абоната, а излъчените материали се публикуват 

в сайта на медията - www.radioruse.com, Фейсбук страницата Радио Русе и на ОП „Русе Арт“, 

като по този начин излъчените интервюта, репортажи и нови са достъпни и през интернет; 

 Потребителите в интернет страницата  на ден са средно между 4 и 5 хиляди, като са налице 

и посещения от 8 хил. души. Чрез Фейсбук страниците обхватът достига 30 хил. потребители; 

 От 2014 г. Радио Русе излъчва заседанията на Общински съвет - Русе пряко в кабелната 

радиомрежа; 

 От 2016 г. в програмата са включени съвместни рубрики с общинска фондация „Русе - град 

на свободния дух“; 

 От 2017 г. Радио Русе е активен партньор на Общински младежки дом, като оказва 

безвъзмездна помощ в реализирането на европейски проекти по програма „Еразъм“; 

 Радио Русе е единствената медия, която се използва от Русенски районен съд и Районна 

прокуратура за изчитане на присъди и „обществени порицания“; 

 През периода бе създадена и рубрика „Дневника на репортера“ за разширено представяне 

на актуални информации, свързани с дейността на Община Русе. Радио Русе е партньор на 

Общински младежки дом в излъчването на съвместно младежко предаване „Искаме 

думата“; 

 В студиото на Радио Русе се изработват звукови информационни файлове за нуждите на 

информационните табла от транспортната схема, както и аудио клипове за Международния 

фестивал „Мартенски музикални дни“. 

http://www.ruseart.info/
http://www.facebook.com/ruseart.bg
http://www.dohodnozdanie.com/
www.facebook.com/DohodnoZdanieRuse
http://www.radioruse.com/
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Като резултат от въведените промени, приходите от реклама в размер на 30 571 лв. добиха 

устойчивост, като достигнатите стойности са до максимално допустимите за реклама, съгласно 

параметрите, наложени от Закона за радио и телевизия /до 6 минути рекламно време на ден/ и 

тарифите, определени с Наредба №16 от Общинския съвет. 

За отчетния период са реализирани близо 1 000 радиопредавания, като в тях са били 

излъчени близо 3 500 репортажа от събития по актуални теми, както и интервюта, които са част от 

рубриките на Радио Русе. То е предпочитан партньор за реализиране на широки обществени, 

образователни, културни, благотворителни, социални и политически кампании.  

 

 Туризъм и маркетинг 

Сферата на туризма отново беше един от заложените приоритети на Програмата за 

управление през мандат 2015-2019 г. за развитието и популяризирането на Русе като привлекателна 

и устойчива туристическа дестинация, предлагаща богат набор от възможности за културно-

исторически, събитиен, конферентен и еко туризъм на територията на община Русе.  

Туристическите ресурси на Община Русе бяха представени на някои от най-големите 

чуждестранни международни туристически изложения в Европа: 

 Международно туристическо изложение в Берлин, Германия през 2016, 2017, 2018 и 2019 г.;  

 Международното туристическо изложение в Букурещ, Румъния през 2016, 2017, 2018 и 2019 

г.; 

 Международната туристическа борса UTAZAS в Будапеща, Унгария през 2016, 2017 и 2018 г.; 

 Международната туристическа борса „BELGRADE TOURISM FAIR“ в Белград, Сърбия през 

2017, 2018 и 2019 г.; 

Община Русе популяризира туристическите си ресурси и по време на най-големите 

туристически форуми и изложение в страната: 

 „Ваканция и СПА експо“ през 2016, 2017, 2018 и 2019 г.; 

 Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново през 

2016, 2017, 2018 и 2019 г.; 

  Черноморски туристически форум в гр. Варна през 2016 и 2018 г. 

На изложенията в България Община Русе участва с щанд по индивидуален проект или със 

собствено експозиционно оборудване, което се отличава с атрактивен дизайн и визия. Представяни 

са най-известните архитектурни забележителности на Русе и региона. По време на туристическите 

изложения са осъществени множество контакти с представители на туристически агенции и 

туроператори, екскурзоводи и местни гидове, представители на Общини и местните власти, 

журналисти и други представители на туристическия бранш. 

Туристическият потенциал на Община Русе беше представен и по време на множество срещи 

с представители на туристическия бизнес на територията на България: 
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 Участие на Община Русе във Втората национална конференция по религиозен и културен 

туризъм България с водеща роля в световното антично наследство - 29-30.03.2016 г. в гр. 

София; 

 Участие на Община Русе в работна среща на Министерството на туризма през 2016 г.; 

 Участие във второто заседание на постоянната комисия на НСОРБ по икономическа 

политика, енергетика и туризъм - 24 и 25.11.2016 г.; 

 Участие на Община Русе на Международния конгрес на световните цивилизация и модерния 

туризъм в гр. София в периода 24-25.11.2016 г. и Международния конгрес на световните 

цивилизации и древните маршрути в периода 15-16.11.2018 г.; 

 Участие на Община Русе в Трета Национална Конференция в гр. Елена в периода 25-

27.05.2017 г.; 

 Участие на представители на Община Русе на кръгла маса по проект „Сподели България“ за 

разработване на 12 винено-кулинарни дестинации на 30.10.2018 г. в гр. Варна. 

В рамките на мандата продължи да се провежда вече традиционното туристическо 

изложение „Уикенд туризъм“ и съпътстващия го Фестивал на туристическите забавления и 

анимации. Тези събития се утвърдиха трайно в Годишния календар за национална туристическа 

реклама и всяка година през месец май Община Русе посреща като домакин голям брой 

изложители, като през 2019 г. събитието се радваше на рекорден интерес от туристическия бизнес. 

Успешното взаимодействие между местна администрация и Министерството на туризма позволиха 

русенското изложение да се развие до второ по големина и атрактивност в страната. Като основна 

атракция на изложението и фестивала се утвърди представянето на традиционни български занаяти 

и демонстрации. 

 За периода бяха издадени нови туристически рекламно-информационни материали, които 

представят по атрактивен начин туристическите забележителности на Русе и региона, ежегодните 

културни събития, както и възможностите за хранене и настаняване. 

През 2016 г. е отпечатана туристическа карта на града на български и английски език (10 000 

бр.), двуезични дипляни, представящи десет туристически обекта на български и английски език (по 

2 000 от вид или общо 20 000 бр.), както и десет туристически дипляни за 10 туристически обекта на 

немски и английски език (общо 20 000 бр.) и 10 туристически дипляни на румънски и български език 

(общо 20 000 бр.) Отпечатани бяха и 4 тематични гида „Архитекутра”, „Култура, фестивали и музеи“, 

„Зелено“ и „Бизнес и уикенд“ - (общо 16 000 бр.) Създаден бе и изцяло нов Пътеводител по 

туристически маршрути - Русе в тираж от 3 000 бр. 

Традиционно през периода Община Русе участва с рекламна рубрика в двуезичното русенско 

културно-историческо и информационно издание „Ruse for Guests“, което се издава всеки 3 месеца в 

тираж от 2 000 броя на издание.  

Община Русе разработи и специални туристически сувенири - 5 вида магнити, представящи 

известни русенски туристически забележителности. 

През 2017 г. бяха издадени 2 вида нови тематични гида – „Гид архитектура“ и гид „Русе - жив, 

вдъхновяващ и млад“, които продължават да се разпространяват в Туристическия информационен 
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център по време на туристическите изложение, както и в местата за настаняване и нощувки. Беше 

преиздадена и двуезичната карта, както и дипляна, предоставяща информация за най-популярните 

туристически обекти в Русе и региона.  

Възможностите за туризъм в Русе и региона бяха рекламирани чрез различни медийни канали 

- чрез рекламни статии в специализирани издания и пътеводители и списания, чрез участие във 

видео продукции и излъчването им в национални медии и социалните мрежи. Подменена е 

мрежата от информационни дисплеи, излъчващи рекламни филми за Русе с точки на излъчване от 

най-посещаваните градски хотели и места. Създаден е и специализиран туристически портал 

www.visitruse.infо. Регулярно се публикуват рекламни статии в уеб базирани издания и 

пътеводители; подпомагат се местни издания с туристическа и събитийна информация; реализира се 

се туристическа рубрика в радио Русе, чрез която се информират слушателите за възможностите за 

туризъм и актуалните туристически събития.  

Туристическият информационен център предоставя на гражданите и гостите на града 

информация за туристическите обекти и богатия културен афиш на Община Русе, като средно 

годишно обслужва около 4 000 посетители. 

Продължава провеждането на традиционния Русенски карнавал, който вече шест години се 

организира от ОП „Русе Арт“ и се радва на многохиляден интерес от жителите и гостите на града, 

които имат уникалната възможност да станат свидетели на пъстра културна програма и да се включат 

в уникална феерия от музика, цветове, маски и карнавални костюми. 

Ежегодно се провежда 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, 

спомагащи за утвърждаването на Община Русе като привлекателна туристическа и бизнес 

дестинация.  

Община Русе акцентира в развитието на кулинарния и винен туризъм, следвайки световните 

тенденции в туристическото търсене. Съвместно с Професионалната гимназия по туризъм и 

браншови сдружения като „Клуб на професионалните готвачи - Русе“ и Съюз на хотелиерите и 

ресторантьорите - Русе са реализирани серия от тематични събития. Сред тях са Кулинарното 

състезание за непрофесионалисти „На върха на ножа“, Кулинарния конкурс за деца „Като шеф 

готвачите“, Фестивал на дунавската кухня, както и специализираното изложение „Blue & Wine Expo“. 

 

  

http://www.visitruse.infо/
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3. РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

3.1.  Дирекция „Култура и образование“ 

Дирекция „Култура и образование“ осъществява политиките за управление в областта на 

културата, образованието, младежките дейности и спорта на територията на община Русе. Работата в 

тези направления следва заложените приоритети и стратегически цели в програмата на кмета за 

управление през текущия мандат. Оперативната работа в хуманитарния сектор се изпълнява от 

екипите на два отдела - отдел „Култура” и отдел „Образование, младежки дейности и спорт”. 

 

Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ 

 

 Образование   

През последните четири години компонентът „качество на образованието“ се наложи като 

неделима част от цялостния образователен процес и дейностите, свързани с осигуряването на добри 

условия 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 

иновациите.  

От 2018 г. настъпи промяна в начина на финансиране на училищата и детските градини, която 

дава шанс за развитие и на образователни институции с по-малък брой ученици/деца, особено в 

малките населени места, с което има претенцията да ги „избави“ от хроничното недофинансиране, с 

което се сблъскват през последното десетилетие. Новата система усъвършенства делегираните 

бюджети и намалява диспропорциите във финансирането между градските и селските училища и 

детски градини. 

Новото в системата на финансиране е, че бюджетите на второстепенните разпоредители 

/училища  и детски градини/ се определят не само от броя на учениците и децата, но и от броя на 

паралелките и групите, както и на броя на училищата и детските градини в община Русе.     

При разпределение на средствата за образование в община Русе се спазва принципа 

минимум 90 на сто да се разпределят на база брой ученици/деца, брой паралелки/групи и стандарт 

за институция, а останалите 10 на сто да се използват за създаване на сравнително еднакви условия 

за възпитание и обучение.  

Новост са и допълнителните средства за работа с ученици и деца от уязвими групи – така 

училищата и детските градини, в които мнозинството от родителите са с по-ниско от средно 

образование, получават допълнително средства за повече работа с учениците. 

През 2019 г. са предвидени и средства за занимания по интереси, с част от които финансират 

общоградски мероприятия на всички деца и ученици на територията на община Русе. 

Допълнително се финансират и паралелки за придобиване на квалификация по защитени 

специалности от професии и специалисти, по които е налице очакван недостиг от специалисти на 
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пазара на труда, както и защитени детски градини, извън стандартите за делегираните от държавата 

дейности.  

Реформата в системата на финансиране на училищното образование е положителна промяна 

по отношение на по-равномерното разпределение на ресурсите и преодоляването на системното 

недофинансиране на училищата в селските райони. Тя дава възможност за повишаване на заплатите 

на учителите, за да се отговори на изискванията за увеличаване на заплащането в образованието, 

както и на особено острата нужда от млади, мотивирани и иновативни учители в институциите на 

предучилищното и училищно образование. 

Въведеният през предходния мандат електронен прием на деца в детските заведения на 

територията на община Русе, доведе до намаляване напрежението при приема и до ефективно 

управление на корупционния риск. През годините системата периодично се актуализира, като през 

2016 г. се прие на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини на територията на община Русе, в съответствие с изискванията на 

разпоредбите на  чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, 

ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приета от Министъра на 

образованието, в сила от 1 август 2016 г. През 2018 г. в обхвата на Наредбата се включи и приемът на 

децата на 5 и 6-годишна възраст в училищата, в които се осъществява задължително предучилищно 

образование. Изборът на детско заведение с въведения електронен прием е лесен и достъпен. 

Предимствата, които се дават на родителите, са справедливи и не се оспорват от тях като 

въвеждането на предимство по местоживеене се одобрява от обществеността. 85% от децата са 

приети по първо желание, а останалите по второ или трето. 

Електронният прием позволява да се проследява приема, да контролира възникването на 

проблеми, да планира броя на местата във всяка детска градина и възрастова група. Програмният 

продукт дава възможност да се проследяват и обобщават справки за приети и чакащи деца, 

разпределени по желания и възрастови групи. 

През 2015 г. е въведен електронният начин на плащане, като възможност за родителите да 

изплащат дължимите такси за посещение в детска градина. През 2015/2016 г. се внедри 

приложението „Web родител“, през което родителите с персонални кодове за достъп и пароли 

получават информация за децата си, относно такси, хранене, посещаемост и др. 

Нововъведение е и внедряването през 2018 г. и продължаващото функциониране и 

поддържане през 2019 г. на система за електронен прием на деца в първи клас на територията на 

град Русе. Приемът е синхронизиран с променения водещ критерии по чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Правилата въвеждат 

единни критерии за прием на ученици в първи клас във всички общински училища, което гарантира 

равнопоставеност на всички кандидати и по-добра информираност на родителите за 

кандидатстване. 

Постига се по-голяма обективност, коректност, яснота и публичност при кандидатстване, 

класиране и записване на учениците в първи клас. Внедряването на системата осигури:  

- Изграждане на единна база данни на децата, подлежащи за записване в първи клас; 

- Автоматизиране на процесите по приема на децата; 
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- Извеждане на регламентирани справки в реално време за ръководството на училищата;  

- Увеличаване на предлаганите електронни услуги за гражданите от община Русе и др. 

Посочените системи за електронен прием са изградени и обновени връзка с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Създаден е Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, с 

Постановление на Министерски съвет №100 от 08.06.2018 г. на Министерски съвет за 

преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане от образователната 

система. 

 

 Инфраструктура 

През мандат 2015 – 2019 г. Община Русе провежда активна политика за обновяване на 

съществуващите сгради и цялостно реконструиране на детски градини,  реновиране и изграждане на 

детски площадки.  

 През 2015 г. е санирана сградата на ОДЗ „Снежанка“. Продължават дейностите за 

повишаване на енергийната ефективност в ЦДГ „Чучулига“2, ЦДГ „Звездица“, ЦДГ 

„Червената шапчица“. През 2016 г.  е подновена отоплителната инсталация в сградата на ДГ 

„Незабравка 1“. 

 До м. септември 2018 г., за ремонти на материално-техническата база от различни 

компоненти, включително финансиране по проекти, в детските градини са инвестирани 4 

319 908 лв., а в училищата – над 8 626 602 лв. За придобиване на дълготрайни материални 

активи са предоставени 2 855 лв. в детските градини и 43 176 лв. в училища и центрове за 

подкрепа на личностното развитие. Извършен е ремонт на покриви, водоплътни тротоари в 

детските градини и на отоплителните инсталации.  

 В областта на предучилищното и училищно образование стартираха дейностите по проект 

„Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им 

дворни пространства“ по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, включващ СУ „Христо 

Ботев“, МГ „Баба Тонка“, ДГ „Русалка“ 2 и ДГ „Пинокио“ 1 и 2. Съгласно Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., като бенефициент, Община Русе получава безвъзмездна 

финансова помощ (100%) в размер на 12 402 900, 66 лв. 

В периода на мандат 2015-2019 г. работата на екипа в отдел „Образование, младежки 

дейности и спорт“ на Община Русе е свързана с осигуряване качество на образователния процес, 

гарантиран достъп на русенските деца до предучилищно образование в детските градини, програми 
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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 учебната 2018/2019 г. децата, записани в детските заведения на територията на 

общината са над 4 300, като над 2 000 от тях са обхванати в групи за предучилищната подготовка в 

детските градини. През годините 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 цялостния ремонт на 

спортното игрище и прилежащото дворно пространство през 2018 г. е в ОУ „Отец Паисий“ на 

стойност 250 000 лв. По проект „Красива България“ през 2016 г. е завърши ремонтът на 

покривната конструкция и подмяна на дограмата на АЕГ „Гео Милев“ – Русе на обща 

стойност 293 000 лв.  

За периода 2015-2019  г. са инвестирани над 631 512 лв. за подобряване на условията в 

детските градини на територията на община Русе и над 1 614 371 лв. в училищата. Към настоящия 

момент за текущи ремонти на материално-техническата база са изразходени в детските градини  98 

307 лв., а в училищата – над 89 357 лв. За придобиване на дълготрайни материални активи са 

предоставени 165 012 лв. в детските градини и 648 869 лв. в училища и центрове за подкрепа за 

личностно развитие.  

Обновено е обзавеждането във всички детски градини на територията на община Русе и се 

реновират дворовете и площадките на детските градини. Част от мероприятията са извършени със 

средства по проекти, финансирани от ПУДООС – Национална кампания „Обичам природата – и аз 

участвам“, както следва:  

 През 2015 г. – общо 4 917 лв. в т.ч. в ЦДГ „Роза“ с. Ново село - 2 423 лв. и в ОДЗ „Райна 

Княгиня“ гр. Мартен - 2 494 лв.;  

 През 2016 г. са финансирани проекти в ДГ „Снежанка“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Червената 

шапчица“;  

 През 2017 г. са включени ДГ „Детелина“, ДГ „Радост“, ДГ „Слънце“;  

 През 2018 г. – ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Роза“ – за филиала в с. Семерджиево;  

 В процес на изпълнение са дейностите по проекта за 2019 г., като одобрени за финансиране 

през настоящата година са ДГ „Снежанка“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Пинокио“ и ДГ „Приказен 

свят“.  

В контекста на Програмата за управление през мандат 2015-2019 г. Община Русе приоритетно 

работи 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 11 000 000 лв. 

 

 Проекти  

В стартиралия нов програмен период по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020“, Община Русе изпълнява проект „Богатството на различията – 
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приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който получи 100% грантово финансиране на 

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

„Незабравка“ и „Детелина“. Проектът предвижда изпълнение на образователни дейности, елементи 

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

надгражда резултатите от проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и 

интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия 

в детските градини в Община Русе”. 

Общинските детски градини и училища участваха в проекти по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. Продължи осъществяването на проектите: 

 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“; 

 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния процес“; 

 „Квалификация на педагогическите специалисти“; 

 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“; 

 „Вървим по пътя към училището родно“; 

 „Лаборатория за успех“ в детските градини – „Заедно – ръка за ръка“; 

 „Зъбки като перли“; 

 „Спорт за деца в детската градина“; 

 Проекти по ПУДООС – „Обичам природата – и аз участвам“; 

 „Здрави деца, щастливо детство“ – съвместен проект с детска градина в град Гюргево - 

Румъния; 

 Международен проект за повишаване на квалификацията на училищни и детски педагози 

Морска академия 2020 „Ученето през целия живот – реалност и предизвикателства“;  

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

детски градини.  

 

 Събития 

През отчетния период са организирани множество събития във връзка с различни инициативи, 

като основно значение имаха посветените на Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 24 май.  

 През 2016 и 2017 г. се проведе Годишен концерт на детските градини в Община Русе; през 

2018 г. инициативата се доразви в Спектакъл - шествие „Колоритна. Единствена. Българска 

Европа на децата.“; през 2019 г. децата от русенските детски градини представиха концерт 

по време на проведената в Русе XII Национална конференция по предучилищно образование 

„Водим бъдещето за ръка“; 

 Проект „Удивителния свят на 6-годишните деца“ и „Приказки с неочакван край“ представени 

от децата в детските градини през м. май и м. юни 2019 г. ; 

 Международен фестивал за мажоретки; 

 Айс фест; 
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 „Всемир на таланти“ – Национална панорама на детското и младежко творчество; 

 Награждаване на отличниците от русенските училища; 

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

 Световното първенство по волейбол за мъже 2018 г.; 

 Волейболната лига на нациите за жени през периода 21-23 май 2019 г.; 

 Седмица на спорта; 

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

две сцени. 

 

 Отличия 

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

образование, за което Община Русе осъществява Общинска програма за закрила на деца с изявени 

дарби.  

 За периода 2015-2019 г., Община Русе е разпределила 80 хил. лв. за еднократно финансово 

подпомагане за стимулиране на 575 деца с изявени дарби в областта на образованието, 

науката, изкуството и спорта. Годишни стипендии в размер на 53 190 лв. са получили 45 

ученици от общинските и държавни училища; 

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

наградата „Студент на годината“, с която ежегодно се удостояват до трима студенти. 

Паричната стойност на наградата е до една минимална работна заплата, получавана 

ежемесечно за една година. За празника, ежегодно на специална церемония се награждават 

отличници от основни, средни училища, езикови и професионални гимназии от община 

Русе; 

 В началото на всяка календарна година се награждават учениците с изявени дарби, 

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

Русе. 

 

 Извънкласни дейности 

Приоритетно са създадени 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, народни 

танци, приложни изкуства, спорт.  

Интелектуалният и творчески потенциал на децата намира естествен път за развитие в Център 

за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество в Русе 

(ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе). Общината подпомага съществуването му, като дофинансира делегираната от 

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

дисциплини.  



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

60 
 

През отчетния период се извърши промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе, чрез 

допълване на дейността „Кариерно ориентиране и консултиране“ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. 

Центърът за кариерно ориентиране (ЦКО) – Русе е създаден по процедура „Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2007-2013 и по процедура „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По 

проекта е създадена база за успешното функциониране на системата за кариерно ориентиране в 

средното образование – мрежа от обзаведени и оборудвани ЦКО, обучени и сертифицирани 

кариерни консултанти на местно ниво, информационни, диагностични и методически ресурси, 

Програма за кариерно ориентиране на ниво училище, клубове „Кариера“ в пилотните училища, 

практики за осигуряване на връзката между образованието и пазара н труда. Изпълнението на 

проекта приключи на 31.12.2017 г. 

Бюджетът на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе е над 377 000 лв. за календарна година. През четиригодишния 

период в ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе бяха обхванати около 5 000 ученици от І до ХІІ клас в 96 форми на 

обучение 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 ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе. Организирани са и Регионални състезания в следните направления: 

математика, информационни технологии, английски език и изобразително изкуство, в които 

ежегодно участват над 1 300 ученици. 

Дългогодишната дейност, многобройните изяви и призови отличия на възпитаниците на 

ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе на регионални, национални и международни олимпиади и състезания, безспорно 

са доказали мястото и ролята на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе в образователната система. 

 

 Предотвратяване и превенция на противообществените прояви на подрастващите 

Основната задача в работата на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) на Община Русе е координиране на работата 

на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на 

младите хора. 

През мандат 2015-2019 г. усилията на Община Русе бяха насочени към ранна превенция на 

детското асоциално поведение, анализиране факторите за извършване на криминални деяния и 

предотвратяването на противообществените прояви сред подрастващото поколение. Като основен 

приоритет в работата на комисията бе образователната интеграция и ангажираността семействата в 

обучителния процес. Местната комисия активизира взаимодействието си с органите по 

образованието, в лицето на директори на училища, председатели на училищни комисии, класни 

ръководители, училищни психолози, педагогически съветници. МКБППМН – Община Русе всяка 

година работи по проблема за интегрирането на ромските деца в българското общество, като отделя 

специално внимание на стабилизацията и предпазването от риска от отпадане от образователната 
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система, предотвратяване допускането на противообществени прояви и престъпления, подпомагане 

и обучение на работещите с тях учители и специалисти. 

Корекционно-възпитателната работа в Центъра за социална адаптация и подкрепа към 

МКБППМН е свързана преди всичко с проучване особеностите на семейната среда, внимателното 

изучаване на приятелската среда, анализа на противообществената проява и работата по 

проблемите и тяхното преодоляване. Акцент се поставя върху развитие на уменията за общуване, 

самоконтрол, разбиране на проблемите и търсене на алтернативи за тяхното решаване. В работата 

със семействата усилията са насочени към повишаване на родителския капацитет, чрез знания за 

детското развитие, основните нужди и потребности на децата, стимулиране на емоционалната 

връзка във  взаимоотношенията, укрепване на диалога родител – дете, премахване на причините за 

проява на агресия и насилие в семейството. 

За периода 01.01.2016 г. – 01.07.2019 г. са заявени и образувани 355 възпитателни дела по 

ЗБППМН, наложени са 512 възпитателни мерки по отношение на 358 деца. Проведени са 230 

заседания на състава по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН, съгласно издадени заповеди на председателя на 

МКБППМН, както и 39 заседания на пленарния състав на комисията. Малолетните и непълнолетните 

лица, преминали през консултативните кабинети на Центъра за социална адаптация и подкрепа са 

общо 140. 

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички институции, 

работещи по проблемите на деца с асоциално поведение - съд, прокуратура, следствие, центрове за 

работа с деца, НПО, ИДПС, органите по образованието, УКПППМН, педагогическите съветници и 

училищни психолози, Дирекция „Социално подпомагане“, ОЗД и др.  

 

 Младежки дейности и спорт 

Седмият Общински годишен план за младежта на Община Русе бе приет през 2019 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, са подкрепени водещите русенски клубове в 

основните спортове.  

Ежегодно се приема Програма „СПОРТ“, като за четиригодишния период Община Русе е 

инвестирала в спортните клубове, събития и турнири 3 840 000 лв., разпределени по години, както 

следва:  
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 2015 г. – 520 000 лв. 

 2016 г. – 720 000 лв. 

 2017 г. – 800 000 лв. 

 2018 г. – 900 000 лв. 

 2019 г. – 900 000 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“:  

 2015 г. – 70 000 лв.; 

 2016 г. – 66 000 лв.; 

 2017 г. – 70 000 лв.; 

 2018 г. – 56 000 лв.; 

 2019 г. – 42 000 лв.; 

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

 2015 г. – 25 000 лв.; 

 2016 г. – 25 000 лв.; 

 2017 г. – 25 000 лв.; 

 2018 г. – 25 000 лв.; 

 2019 г. – 20 000 лв.; 

ПО РАЗДЕЛ ІІІ „Подпомагане на спортните клубове“ по Програма „Спорт“:  

 2015 г. – 405 000 лв.; 

 2016 г. – 495 000 лв.; 

 2017 г. – 535 000 лв.; 

 2018 г. – 529 000 лв.; 

 2019 г. – 583 000 лв.; 

За Мащабни спортни прояви като Международни състезания и Домакинства на държавни 

първенства за последните четири години Община Русе е инвестирала 624 000 лв. За Награждаване 

на заслужили русенски треньори и спортисти Община Русе е предоставила повече от 83 000 лв. 
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Основните цели на кампаниите, които се реализираха през мандата, бяха насърчаване на 

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

стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални групи; популяризиране 

и подпомагане дейността на професионални и любителски спортни клубове и сдружения; 

ревитализиране и социализиране на градски пространства и територии; подсилване на чувството за 

общност сред русенци и обединение около постигането на една обща визия за развитието на града, 

както и популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в национален и 

европейски мащаб. 

Русе беше удостоен с титлата „Европейски град на спорта“ за 2016-та година от Асоциацията на 

Европейските столици и градове на спорта  – своеобразно признание за усилията в посока 

възраждане и поддържане на традициите на Русе като спортен град, както и за насърчаване на 

масовия спорт и здравословния начин на живот. По време на кампанията Общинска фондация „Русе 

– град на свободния дух“ подпомогна над 100 спортни събития на повече от 60 организации, 

институции и спортни клубове в Русе. В събитията участие взеха над 20 хиляди активни спортисти и 

стотици любители на спорта на възраст от 3 до 80 години, а ангажираната публика надхвърли 100 

хиляди души. Сред най-мащабните събития се открояват първия по рода си международен 

трансграничен крос „Пробег на свободния дух Гюргево – Русе“, международният фестивал по 

гимнастика „Дунавска перла“, фестивалът на бойните изкуства, младежките и работнически 

спартакиади и проектът „Русе, танцувай!“ Десетки спортни събития се проведоха и в детските 

градини под формата на спартакиади, състезания по футбол, лека атлетика, волейбол, каране на 

колело и различни щафетни игри. 

От 12-ти до 18-ти септември Русе беше домакин на Световното първенство за мъже и 

посрещна най-добрите волейболисти от Бразилия, Холандия, Франция, Канада, Египет и Китай. 

Градът се превърна в притегателен център за многобройни и разнообразни съпътстващи спортни и 

културни събития, посветени на първенството. Десетки хиляди русенци и гости на града имаха 

възможност да се насладят на играта на едни от най-добрите отбори в света в спортната зала „Арена 

Монбат“, а събитието доведе хиляди туристи в града и близо 1 млн. лева повече приходи за 

русенските хотелиери. В продължение на седем дни се състояха прояви в различни жанрове, които 

се изпълняваха от различни местни спортни клубове и танцови школи, посветени на световния 

шампионат. Танците, песните и емоциите на младежите се разпростираха през деня по ул. 

„Александровска“ и непосредствено преди всички волейболните срещи - организирани бяха над 35 

участия, в които се включиха над 600 души. 

През месец май 2019 г. Русе прие и турнирите от Волейболната лига на нациите, като 

волейболистките ни се изправиха срещу отборите на Япония, Белгия и САЩ. Проведе се и 

престижния турнир по свободна борба за мъже и жени „Дан Колов“, който се състоя за поредна 

година в зала „Арена Монбат“ и за надпреварата пристигнаха повече от 300 чужденци от над 20 

държави, сред които Япония, Република Корея, Полша, Аржентина, Тунис, Индонезия. През 2017 г. 

градът беше домакин на турнира от Световното Гран при по волейбол за жени, а през 2016-а 

посрещна и Европейското първенство по борба за младежи и девойки. 
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Отличителен спортен успех бележи и завръщането на футболен клуб „Дунав“ в „А“ група, след 

25 години прекъсване. Успешно се осъществява и проектът „Дракончета“, с който във футболни 

събития и активен спорт се ангажират над 1 000 деца от детски градини и начални училища. 

Броят на регистрираните спортни клубове в Община Русе е 122, а развиваните спортове в тях са 

над 80. В Тях са организирани около 20 000 души от различни възрастови групи. Ученическите игри 

се организират ежегодно от м. ноември до м. май, а състезанията се провеждат по четиринадесет 

вида спорт, за които Община Русе предоставя 20 000 лв. годишно. 

Спортният календар на Община Русе за 2019 г. включва: 

 18 международни турнири; 

 26 национални първенства; 

 13 ученически олимпиади;  

 7 любителски прояви. 

 

Ученическа спортна школа 

Дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа (ЦПЛР-

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. ЦПЛР-УСШ се явява естествено звено между масовия спорт, който се 

прилага в училищата и високото спортно майсторство, което се развива в спортното училище и 

спортните клубове.  

В школата работят треньори по 10 вида спорт: лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на 

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

тежести. Ежегодно са обхванати около 800 деца на възраст от 6 до 18 години.  

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. ЦПЛР-УСШ се включи с различни спортни прояви в Европейската седмица на 

движението и спорта, турнири по волейбол, състезания по ориентиране, лекоатлетически многобой, 

турнири по тенис на маса и спортна гимнастика, Коледни турнири по всички видове спорт в школата, 

както и в организацията и провеждането на множество спортни празници, като партньор на училища 

и институции. 

Бюджетът на ЦПЛР-УСШ е над 315 000 лв. за календарна година. Спортистите, обучавани в 

школата, участват към училищните отбори в Ученически игри, в спортния календар на ЦПЛР-УСШ, в 

клубните отбори от Държавния календар на федерациите и в различни мероприятия от общински 

мащаб. 

Общината насърчава ЦПЛР-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 
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извънкласни занимания, което от своя страна ще се отрази положително върху здравето и 

възпитанието на децата.  

 

Общинско предприятие „Спортни имоти“ 

През отчетния период 2015-2019 г. са извършени следните дейности: 

 Спортен клуб „Дунав“, Зала 1 и Зала 2: направен е основен ремонт на покрива, боядисани 

са трибуните в залите, коридорите и фасадата им, направен е основен ремонт на 

санитарните възли; направени са нови съблекални за трениращите; ремонтирани са 

помещенията за персонала и лекарския кабинет; към залата води нова платформа за лица с 

увреждания. Извършен е основен ремонт на залата по волейбол, съблекалните и 

треньорските  стаи; направен е основен ремонт на тревното игрище на стадиона; поставени 

са поливна система и осветление; реновирани са съблекалните, баните и възстановителния 

център за футболисти. Изградени са и две нови изкуствени игрища за спортна подготовка по 

футбол. 

 Градски стадион и Спортен клуб „Ялта“: монтирано е видеонаблюдение на Градския 

стадион и е изграден ВИП сектор с отделен вход, който включва 60 места, кафе-бар, 

санитарни помещения за гостите и допълнителни тоалетни за посетители на стадиона. 

Разширен е паркинга за автомобили, реновиран е един сектор с нови седалки, изграден е и 

друг сектор с нови седалки и козирка. Ежегодно се извършва пролетна и есенна регенерация 

на тревната настилка на тревната настилка, извършен е основен ремонт на тревното игрище 

и е монтирана нова поливна система. Изградено е ново осветление, отговарящо на 

изискванията за провеждане на футболни срещи от професионалните групи. Закупена е нова 

техника, даваща възможност за поддържане на подходящо за експлоатация състояние на 

тревното игрище, ремонтирана е изцяло подпорната стена на колектора за дъждовни води, 

изградени са шахти за отвеждане на водите от паркингите на спортен комплекс „Ялта“. 

Изцяло е ремонтирана зала по хандбал, изграден е медицински и възстановителен център 

за спортисти на територията на комплекса. Монтирано е видеонаблюдение и са изградени 

игрища за плажен волейбол и леглова база за спортисти. 

 Гребна база: основно е ремонтирана сградата в района на Гребната база, като е обзаведена, 

монтиран е котел и е ремонтирана отоплителната система, изградено е пречиствателно 

съоръжение към базата, поставени са нов портал и нова ограда, изцяло е ремонтиран и 

асфалтиран паркинга. Ежегодно се извършват по две зарибявания на езерото „Липник“ с цел 

създаване на условия за спортен риболов.  

 Изграден е нов тенис комплекс в парка на Възрожденците: той разполага с четири броя 

кортове, кафе бар, паркинг за удобство на трениращите и балон за ползване през зимния 

период. Изградени са и два броя тенис кортове в квартал „Дружба“ 3. Игрищата са 

единствените с изкуствена настилка в града. 
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 Залата за тенис на маса в спортен комплекс „Ялта“: Извършен е ремонт на покрива, 

дограмата, санитарните възли и е изградена отоплителна инсталация. 

 Спортен комплекс „Локомотив“: извършен е основен ремонт за залата по борба. Обновени  

са санитарни помещения, съблекалните, треньорски стаи. Направен е основен ремонт на 

покрива на залата. Извършена е цялостна подмяна на дюшемето е изградена нова 

отоплителна система. Ремонтиран и асфалтиран е прилежащия паркинг към залата. 

 

Отдел „Култура“ 

За периода 2015-2019 г. Програмата за управление на Община Русе в областта на културата 

формулира цели, свързани с надграждане и развитие на процесите, чието начало постави първият 

мандат от управлението на кметския екип през 2011 г., а именно широко взаимодействие със 

сектора, укрепване капацитета на организациите от публичния и граждански сектор, изграждане на 

платформа за широк достъп до културния продукт и усвояване на нови културни пространства, 

качество и диверсификация на културния продукт, подобряване на физическата среда за култура, 

стимулиране на творческите индустрии и междусекторните партньорства, както и привличане на 

инвестиционен интерес от страна на бизнеса в полза на значими за развитието на градската културна 

среда каузи, инициирани в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“. 

Управленският мандат 2015-2019 г. осигури благоприятна среда за ускорено развитие на този 

процес, като разви и обнови с разнообразни артистични и художествени практики съдържанието на 

общинския културен афиш.  

Важна роля в този процес изигра и Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“, която 

със своята нестандартна културна политика и креативни практики добави стойност в развитието на 

градския културен пейзаж.  

 

 Културни институти  

Дейността на основните културни организации, финансирани като държавна дейност чрез 

общинския бюджет (Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 

Русенска художествена галерия), поддържаща устойчиво висок обществен рейтинг и качество на 

музейния и библиотечен продукт, е с основна цел повишаване капацитета на Русе като водещ 

културен център с национално значение. 

 

Регионален исторически музей – Русе  

Периодът 2015-2019 г. се характеризира с изключително високи показатели за Регионален 

исторически музей – Русе, което го нарежда сред водещите музеи в страната. Силната 

експозиционна дейност, активната работа с публики и разширяване на образователната програма за 

подрастващи са свидетелство за желанието и готовността на културния институт да отвори своите 

пространства и да привлича поведе посетители и съмишленици. Поредицата от събития – лекции, 

презентации, концерти, театрални спектакли, поетични четения съдействат за приобщаването на 

аудитории от различни възрасти и с разностранни интереси. Установени са множество партньорства 
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с организации, институции и музеи от България и Европа, които могат да се определят като успешни 

и ползотворни за експозиционната дейност. Наред с това, Регионален исторически музей – Русе 

развива силна научна и научно-популяризаторска дейност. Проведени са поредица от конференции, 

научни форуми, срещи и кръгли маси по въпросите на наследството, неговото експониране и 

споделяне с публики. Привлечени са международни експерти като ключови участници и 

презентатори в организираните инициативи, които споделят опит, наблюдения, правят коментари и 

анализи, свързани със състоянието на съвременната музеология. Уредниците на музея участват в 

множество национални и международни формати, в които имат възможност да обменят опит с 

колеги и специалисти от други музеи. За силната научна и популяризаторска дейност съдействат и 

големият брой издадени трудове, публикувани статии, материали и съобщения в научни и 

специализирани издания, свързани с регионалната и националната история. През отчетния период 

се наблюдава висок, устойчив посетителски интерес към музейните експозиции. За това съдействат 

от една страна добрият мениджмънт, а от друга професионалното отношение на екскурзоводите в 

отделните обекти. Добрите показатели, свързани с туристопотока, се дължат също на модерните и 

съвременни експозиционни решения и използването на новите технологии (интерактивни дисплеи, 

тъч скрийн-ове, QR-кодове и др.) Това създава удобство на посетителите и ги улеснява в процеса на 

разбиране и осмисляне на поднесената информация. Обновяването на музейните експозиции 

генерира и повече посетители в музейните пространства. С много от туристическите фирми, с които 

се сключват договори, музеят работи от дълги периоди и с всяка изминала година кръгът на 

туристическите оператори се разширява, на което се дължат и високите показатели по отношение на 

групите туристи. През последните няколко години се наблюдава ръст на чужденците, които пристигат 

в музейните обекти като индивидуални посетители. Русенският музей е един от малкото в страната, 

чиито обекти работят без почивен ден през активния туристически сезон (от м. април до края на м. 

ноември всяка година), което има своя безспорен принос по отношение на посетителите и 

генерираните от тях приходи. Разнообразието от сувенири и рекламни материали, което музеят 

предлага, допринася за увеличаването на постъпленията в бюджета.  

За активната дейност, която Регионален исторически музей – Русе извършва, свидетелстват и 

множеството проекти, които изпълнява. В част от тях е водещ бенефициент, в други е партньор. 

Проектите са от сферите на археологията, историята, етнографията, антропологията и биологията. 

Чрез тях музеят създава и укрепва контакти и връзки, които се оказват ползотворни в последващата 

работа на музея. За нарастване на популярността на музея принос имат и дейностите по няколко 

регионални и международни срещи, проекти и реализирани сътрудничества – участие на музейни 

специалисти в Симпозиума по антропология, организиран от Музея за история на Букурещ, 

представителството на музея в 51-та среща на ICOM в Тарту, Естония, международна конференция по 

археология, проведена в Румъния, работа по проекта MEMOFISH по програма „Интеререг Румъния-

България“, осъществяване на среща в Русе по проект SDITOROMAN за популяризиране развитието на 

маршрут „Пътят на римските императори и Дунавският път на виното“, подпомогнат по програма 

COSME на Европейския съюз, укрепване на партньорствата с музеите в Кикинда, Сърбия и Музея на 

македонската борба в Скопие, дейности по проект COURAGE. 
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На национално ниво Регионален исторически музей – Русе взе участие в първия по рода си 

Салон на музеите, проведен в НДК, в традиционните научни четения на Асоциация „Онгъл“. 

Извършени бяха дейности по проекти в партньорство с ИЕФЕМ – БАН („Следите на героичното 

време“, Културни ресурси, валоризация на наследствата и местно развитие), а музейни експерти 

традиционно журираха фестивали и събития на територията на Русе и цялата страна.  

За отчетния период Регионален исторически музей – Русе проведе две издания (през м. 

ноември 2016 г. и м. октомври 2018 г.) на най-големия и престижен музеен форум в страната – 

Панаир на музейните изложби. Той събра повече от 250 експерти в сферата на музеите и музейното 

дело, както и специалисти от Румъния, Великобритания, Хърватска, Сърбия, Македония. Събитието, 

което се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Община Русе и което за първи път 

беше излъчвано на живо, премина при засилен интерес от страна на работещите в сферата и получи 

своя заслужен отзвук в интернет изданието на Европейската музейна академия. 

 

Сравнение по: 2016 2017 2018 до м. май 

2019 

Общо 

Брой посетители  82 092 71 776 76 612 30 388 260 868 

Организирани изложби 29 28 27 10 94 

Нарастване на музейните 

фондове 

151 749 152 495 152 804  457 048 

Приходи от билети, беседи и 

рекламни материали 

193 288,3 180 128,75 228 963,5 92 218,4 694 598,95 

Брой музейни уредници 18 18 19 18 73 

Публикувани научни статии, 

рецензии и др. 

47 51 46  144 

Научни съобщения и доклади 60 65 53   

178 

Изнесени беседи в експозиции 1 328 1 432 1 023 251 4 034 

Лекции в кръжоци, училища, 

музейна педагогика 

42 31 43 17 133 

Научни и информационни 

издания 

5 4 6 2 17 

Средства по бюджета, вкл. ФРЗ 725 582,94 

лв. 

766 841,90 

лв. 

697 709,86 

лв. 

339 594,00 

лв. 

2 529 728,70 

лв. 

 

 

Художествена галерия – Русе 

 Събирателска дейност 
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Във фонда на галерията за отчетния период са постъпили 116 фондови единици (88 дарения и 

28 откупки) в отделите „Живопис”, „Графика”, „Скулптура“, „Съвременно изкуство и фотография“. 

Колекциите се обогатяват с творби на утвърдени български и чуждестранни художници, като Светлин 

Русев, Иван Кирков, Кольо Карамфилов, Иван Шишков, Ясен Гюзелев, Лъчезар Бояджиев, Ради 

Неделчев, Кумнам Байк, Ева Чонг-Фукс, Нора Башел, Томислав Шпикич, Сусуму Ендо, Ратин Канджи и 

др.  

 Опазване на движимите културни ценности 

Всички произведения се опазват и дигитализират, съгласно изискванията на нормативните 

документи - Закона за културното наследство и Наредба №Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и 

управление на музейните фондове. 

 Експозиционна дейност 

Общо за отчетния период са организирани 123 изложби, от които: 24 от фонда на галерията в 

Художествена галерия – Русе и гостуващи в други галерии в страната; 99 самостоятелни и колективни 

изложби на автори от страната и чужбина, и с материали от други галерии и музеи. В залите на 

галерията са проведени 4 представяния на книги, 3 прожекции на филми, 4 концерта. 

 По-значими изложби: 

- Самостоятелни изложби на български и чуждестранни художници: Ангел Спасов, Красимир 

Кръстев – RASSIM, Николай Русчуклиев, Ради Неделчев, Вълчан Петров, Никола Пиндиков, Георги 

Машев, Страхил Найденов, Пламен Монев, Анри Матис, Рикардо Дзиполи (Италиански културен 

институт), Дафна Тал – „Вечна вяра. Православието в светите земи“ (Посолство на Израел), 

Миклош Мажарофф (Унгарски културен институт), Сенем Каш Тюфекчи (Турция); Ратин Канджи, 

Индия и др. 

- Групови и съвместни изложби: Кольо Карамфилов и Стефан Божков, Арт група Дупини, Дунавска 

задруга на народните художествени занаяти, „Два погледа към България“ (Брайън Бейти и 

Драгомир Богомилов), „Български Архитектурен модернизъм“, 100 години от Първата световна 

война; Моника Роменска и Янко Ненов; Зюхтю Калит и Недред Яшар и др. 

- Международни изложби: „Духовното присъствие на Унгария в България“ (Унгарски културен 

институт); Гара Гараев (Държавен музей на музикалната култура на Азербайджан); Анри Матис, 

Пиер-Огюст Реноар и Марк Шагал (частна колекция на Томас Емерлинг); „ГояАрт“ (съвременни 

испански художници); Михай Шербанеску и Ина Ребиган, Румъния; „Дунавска карикатура“ 

(изложба на автори от Дунавския регион); ДАДА 100: Тристан Цара и неговият свят (литографии 

на Анри Матис, Пабло Пикасо, Андре Масон и Ханс Арп); „Дунавска карикатура“ (изложба на 

автори от Дунавския регион“);Международно биенале Данубиан; „6DISPARES6“ (изложба на 

съвременни испански художници) и др. 

- Изложби - конкурси: Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“; Музикални изложби 

в рамките на МФ Мартенски музикални дни; Национален конкурс Алианц България за живопис, 

скулптура и графика и др. 

- Гостуващи изложби с творби от фонда на ХГ – Русе: Виена, София, Попово, Плевен, Варна, 

Габрово. 

 Популяризаторска и образователна дейност:  
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Популяризаторската дейност включва организация на експозиции в пространствата на 

галерията, обмен на творби и изложби, участия в конференции, форуми, национални срещи, печат 

на научни и информационни издания. Галерията успешно си партнира с музеи и галерии в страната и 

чужбина, културни институти, представители на професионалната колегия – художници, куратори, 

изкуствоведи. Творби от фонда се включват в юбилейни и ретроспективни изложби, организирани от 

българските галерии в София, Пловдив, Варна. Екипът участва в национални срещи (София, Сопот, 

Кюстендил, Калофер, Перник и др.) Институцията провежда ежеседмично занятия с ученици в 

рамките на образователната програма на Галерията. Всички събития регулярно се анонсират в 

печатни и електронни медии и в интернет страниците на галерията.  

 Проекти: 

За посочения период Галерията печели финансиране за изпълнение на проекти на обща 

стойност 28 831 лв. Проектите се реализират по общински и национални програми в областта на 

музейното дело, изобразителното изкуство и културата, както следва: 

- Министерство на културата: „Изграждане на интерактивно мултимедийно приложение за 

експозиционни и образователни дейности в ХГ – Русе“ (2016); „Марк Шагал – художник без 

граници“ (2017); „Игра с изкуството“ (2018 - 2019); „VІІ Международно биенале „Изкуството на 

миниатюрата“ (отпечатване на каталог, 2019). 

- Национален фонд „Култура“: „Разкази, вдъхновени от картини. Представяне на изложба и 

литературен сборник в галерия МАG3, Виена“ (2018);  

- Община Русе: „Артиспорт“ (2016); „Неоспорвани истории в живопис, музика, хартия“ (2017). 

 

Резултати:   

 Дигитализиране, опазване и популяризиране на фонда на Галерията, като част от общото 

културно наследство; 

 Създаване на иновативни събития и привличане на нови публики; 

 Осигуряване на широк  и равнопоставен достъп до културни продукти; 

 Развиване на образователни практики, насочени към детска и младежка аудитория; 

 Изграждане на международни контакти и обмен в областта на изкуството и културата. 

 

№  Източници на приходи 2016 2017 2018 до май 

2019 

Общо: 

1 Републикански бюджет 

чрез общината 

163 322 192 260 207 351 139 433 702 366.00 лв. 

2 Дофинансиране от общ. 

Бюджет 

        0.00 лв. 

3 Билети 2 246 2 824 2 436 611 8 117.00 лв. 

4 Беседи         0.00 лв. 

5 Рекламни материали         0.00 лв. 

6 Услуги и такси 100 4 609 110 164 4 983.00 лв. 
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7 Дарителство и 

спонсорство 

350       350.00 лв. 

8 Програми и проекти 5 591 10 154 8 773 4 313 28 831.00 лв. 

9 Други приходи 9       9.00 лв. 

  Общо: 171 618 209 847 218 670 144 521 744 656.00 лв. 

 

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

През отчетния период Русенската регионална библиотека се утвърди като духовен център, 

обединяващ традиция и модерност. През 2018 г. културната институция отбеляза своята 130-

годишнина, като организира редица събития с национално и международно участие.  

Емблематичен за библиотеката и за града е Международният конкурс за екслибрис, който 

отбеляза своята 15-та годишнина и вече колекцията наброява над 4 500 творби на графици от 50 

държави. Форумът се провежда под патронажа на Министерство на културата на Република 

България и се осъществява с финансовата помощ на Община Русе по Програма „Култура“.  

За шеста поредна година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира 

Международна научна конференция. През отчетния период научни ръководители на събитието са 

били знакови за българското общество имена като проф. Иван Маразов,  проф. д.и.н. Илия Тодев, 

проф. Вера Бонева и др., а участници са представители на български и чужди университети и научни 

организации. 

Традиционно библиотеката се включва в редица международни инициативи, като „Нощ на 

Андерсен“, Европейска Нощ на литературата, Европейска нощ на учените, Европейска Нощ на 

музеите и галериите, както и в националните кампании „Маратон на четенето“, „Забавното четене“, 

„Стара хартия за нова книга“, „Бисерче вълшебно“ и др.  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе беше отличена от Фондация „Детски книги“ 

и Фондация „Глобални библиотеки – България“ с награда за цялостен принос в кампанията „Бисерче 

вълшебно“ 2018. През 2018 г. Русенската библиотека за първи път организира Изложение 

„Библиотеките представят – Русе, 2018“, в рамките на което библиотеки от областта представят 

инициативи за популяризиране на културните институции сред общността.  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е ключов партньор в стратегията за 

прилагане на политиките за учене през целия живот и е разпознаваем център за изграждане на 

общество на знание. През периода м. януари 2017 – м. май 2019 г. са проведени 540 

квалификационни семинари и обучения, в рамките на които 8 111 жители на Община Русе повишиха 

своите познания и умения за работа с 3D скенер и 3D принтер начална компютърна грамотност, 

дигитализиране на документи и изображения, работа със смартфон и таблет, финансова грамотност, 

комуникативен английски, забавен английски, работилници за общуване, забавна наука. Участници в 

обученията са представители на всички възрасти и социални групи. Особено внимание се отделя на 

децата и хората в над трудоспособна възраст.  
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През отчетния период самостоятелно и в партньорство с други институции и организации 

библиотеката е работила по 23 национални и международни проекта, сред които „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“. Проектното предложение се финансира от програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, Приоритетна ос 2: „Зелен район“. В 

рамките на проекта ще бъде създаден нов интегриран туристически продукт „Трансгранична 

дестинация за литературен туризъм Долен Дунав, а в библиотеките в Русе и Крайова ще бъдат 

изградени два модерни и напълно иновативни за целия регион литературни туристически атракции, 

базирани на най-новите постижения на дигиталните технологии.  

 

ПОКАЗАТЕЛ 31.12.2016 

г. 

31.12.2017 

г. 

31.12.2018 

г.  

31.05.2019 

г.  

ОБЩО 

Библиотечен фонд 664 193 658 258 641 108 672 753  

Потребители в библиотеката и 

онлайн - общо:  

50 666 49 081 75 130 99 512 274 389 

**от тях деца до 14 годишна възраст 3 782 3 574 3 548 775 11 679 

Заети библиотечни документи  193 720 200 543 183 081 58 631 635 975 

**от тях деца до 14 годишна възраст 53 382 49 631 52 016 15 482 170 511 

Посещения в библиотеката и онлайн 

- общо:  

226 318 230 427 265 297 154 557 876 599 

**от тях деца до 14 годишна възраст 48 991 45 419 36 907 9 346 140 663 

Справочно-библиографска и 

информационна дейност 

1 023 2 061 2 919 1 567 7 570 

Квалификационни семинари и 

обучения, организирани от 

библиотеката 

66 172 177 125 540 

Брой обучени лица  987 2 963 2 643 1 518 8 111 

**от тях, деца до 14 г. възраст 516 1 059 1 830 744 4 149 

Консултации и справки за 

библиотечни специалист от областта  

723 726 737 164 2 350 

Посещения на библиотеки от 

областта 

0 58 4 18 80 

Културни събития в библиотеката  330 290 359 164 1 143 

Лекции и беседи пред посетители 83 169 86 22 360 

Одобрени и действащи проекти 8 5 6 4 23 

Конкурси и конференции, 

организирани от библиотеката 

3 2 2 2 9 

Участия в конференции и семинари  27 23 11 4 65 

Публикации в научни и 

специализирани издания 

14 15 12 1 42 

Издания на библиотеката 2 3 2 1 8 

Приходи на библиотеката: 815 886 900 409 926 599 469 616 3 112 510 
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Републикански бюджет чрез 

общината 

766 126 851 716 876 016 442 922 2 936 780 

От собствена дейност 30 860 29 797 39 938 19 375 119 970 

По проекти 15 050 13 384 10 045 7 319 45 798 

Чрез дарителство и спонсорство 3 850 5 512 600 0 9 962 

Дофинансиране от общинския 

бюджет 

0 0 0 0 0 

 

 

 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.   

Продължава трайното технологичното и ресурсно развитие на читалищните организации. Всяка 

година от общинския бюджет се отделя все по-голям ресурс за извършване на ремонтни дейности и 

закупуване на отоплителни уреди. 

 

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РУСЕ 2016 - 2019 Г. 
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2016 361 082 153 744 104 102 19 639 263 299 467 280 122215 20 000 92 942 702 437 

2017 363 375 100 723 117 96 31 736 246 251 489 100 111085 20 000 92 137 721 322 

2018 353 244 96 607 109 109 40 781 269 198 561 097 138363 20 000 111 191 830 651 
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2019 

до м. 

май 

        645 320 111999 20 000   

От обобщените данни за дейността на народните читалища за отчетния период е виден 

устойчив напредък по основните показатели за тяхната дейност, свързани с нарастването на 

библиотечния фонд и читателските посещения, и което е от особена важност – разширяване на 

обема от клубни дейности, творчески школи, алтернативни и съвременни форми на работа. 

Наблюдава се чувствителен ръст в развитието на проектната дейност на читалищата - общо 90 

реализирани или в процес на реализация проекти за периода 2016 – 2018 г. 

Анализът на изложените данни сочи и наличие на значително развитие на селищния културен 

календар и създаване на условия за мобилност на местните художествени състави.  

Общият напредък в дейността на читалищата по основните показатели през отчетния период се 

дължи в голяма степен и на Методиката 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, активността на културните оператори, 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 1 300 реализирани микросъбития.  

Пример за висок артистичен и художествен стандарт в това отношение са множеството 

организирани или подкрепени от Общината фестивали и събития, сред които Международния 

фестивал „Мартенски музикални дни” (награден през 2018 г. 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 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 

международни формати, основани на културните и социални иновации и целящи 

диверсифициране на културния продукт – Международен младежки мажоретен фестивал „Ритъм и 

Марш, Международен 3D-фестивал за стрийт-арт „3D-изкуство в градския щрих на Русе“, 
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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.  

Общо  подкрепени проекта на стойност 292 598 лв. регистрира изпълнението на Програма 

„Култура“ през отчетния период, 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 от 2016 до м. май 2019 г. възлиза на  13 393 

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

Община Русе 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 Регионален исторически музей – Русе – 

общо за периода 694 599 лв.  

В контекста на политиката на Общината да развива  и  стимулира устойчиво всички ключови 

институции в сектора, съфинансирането на творческия продукт на трите държавни културни 

института (опера, театър и куклен театър) за периода 2016 – 2019 г. възлиза на 928 000 лв. 

 

 Дейност 759 „Други 

дейности по култура“ - 

общо 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

До м. май 

2019 г.  

 

Всичко 

Програма „Култура“ 520 00 81 9960 79 608 78 994 292 598 

Културен календар 611 122 594 854 714 608 433 888 2 354 472 

Фондация „Русе на град 

на свободния дух“ 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

Дофинансиране на 

държавните културни 

институти – ДТ „Сава 

Огнянов“ – Русе; 

Държавен куклен театър – 

232 000 232 000 232 000 232 000 928 000 
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Русе; Държавна опера – 

Русе  

Общо: 995 122 1 008 850 1 126 216 844 882      3 975 070 

 

Реализирани по-значими събития в рамките на Общинския културен календар, продуцирани 

и/или подкрепени от Общината: 

 Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ – 4 издания; 

 Международен фестивал на ледени скулптури Ruse Ice Fest – 4 издания; 

 Международен фестивал на пясъчните скулптури Ruse Sand Fest - 2 издания; 

 Международен 3D-фестивал за стрийт-арт „3D - изкуство в градския щрих на Русе“ – 2 

издания; 

 Международен фестивал „Живи статуи“ – 4 издания; 

 Международен фестивал за съвременно изкуство „Процес – пространство“ – 3 издания; 

 Международен фестивал „Танцуващата река“ – 4 издания; 

 Международен младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм и марш“ – 2 издания 

 Международен летен фестивал „Сцена край реката“ – 3 издания; 

 Международно биенале на миниатюрата – 2 издания; 

 Международен конкурс за екслибрис – 4 издания; 

 Международен конкурс „Франц „Шуберт“ – 4 издания; 

 Международен конкурс за млади поп изпълнители „Северно сияние“ – 4 издания; 

 Международен кинофестивал „Дунав – реката на Европа“ – 2 издания; 

 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 – 4 издания; 

 Национален конкурс за художествено слово – 4 издания; 

 Грийн Рок Фест – 4 издания; 

 Национален мотосъбор – 4 издания; 

 Русенски карнавал – 4 издания; 

 Коледно-новогодишен фестивал – 4 издания. 

 

3.2. Дирекция „Здравни и социални дейности“ 

Изпълнението на приоритетите в Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-

2019 г. е насочено към преодоляване на различията в социалната сфера, ограничаване на риска от 

социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал. Това 
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предполага и значително подобряване на здравния, образователния и социалния статус на 

гражданите на община Русе. 

Дирекция „Здравни и социални дейности“ формира и реализира общинската политика в 

областта на общественото здраве, общинското здравеопазване и социалните дейности. Нейни 

основни функции са да разработва и изпълнява краткосрочни програми и дългосрочни стратегии за 

развитие на здравеопазването и социалните дейности на общинско ниво, да разработва концепции, 

единни цели и да формира ясни приоритети за развитие на програми за общественото здраве и 

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

здравеопазване за по-добро качеството на здравните и социални услуги и достъпа им до тях и др. 

Към дирекцията работят отдел „Обществено здраве“ и отдел „Социални дейности“. 

 

 Отдел „Социални дейности“ 

Община Русе е водеща в България по отношение на обхвата и качеството на предлаганите 

социални услуги и има изградени добри партньорски взаимоотношения с неправителствени 

организации с утвърден опит в управлението на съществуващите социални услуги. През отчетния 

период е запазена съществуващата мрежа от социални услуги в общността за деца и възрастни.  

Националният алианс за социална отговорност отличи Община Русе за най-добра социална 

политика в България. Това е втората поредна награда на Община Русе в сферата на социалните 

услуги след 2015 г. насам, за цялостен принос в развитието им. В допълнение, Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България удостои Община Русе със специална награда за 

социално-отговорна община за 2018 г. в област Русе. Това се случи по време на връчването на 

наградите от КРИБ - „Гласът на българския бизнес” за „Социално отговорна компания - партньор на 

община” за 2018 г. 

На база извършен анализ и оценка на целевите групи на съществуващите социални услуги на 

територията на община Русе и в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, през 

2017, 2018 и 2019 г. е актуализирана Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-

2020 г. С актуализирането на Стратегията са предприети действия за променя на вида и капацитета 

на част от социалните услуги на територията на община Русе, съгласно промяна в нормативната база. 

Стратегията е допълнена с включването на нови социални услуги, които предстои да се предоставят 

на територията на общината. С изпълнението й се цели възможно по-голям брой деца и лица да 

имат достъп до социални услуги. В изпълнение на Стратегията се приема Общински план за развитие 

на социалните услуги с ясно разписани услуги, които се предоставят или планират. 

През отчетния период, с Решение на Общински съвет - Русе е приет актуализиран План за 

действие на Община Русе 2018-2020 г., в изпълнение на Националната стратегия за интеграция на 

ромите в България, Областната стратегия на област Русе 2014-2020 г. Той е съобразен с програмния 

период на ЕС и Оперативните програми за Република България до 2020 г. Документът е включен и в 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. Изпълнението му е насочено 

към: подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална 

подкрепа; преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 
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маргинализираните групи; мотивиране и стимулиране на хората в риск; активизиране на 

гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно 

положение и в риск от изолация. 

 

 Реализирани проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.: 

В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и развитието на услуги за 

дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания и в съответствие с Плана за действие за 

периода 2018-2021 г. за изпълнението й, Община Русе разработи и представи като конкретен 

бенефициент проектно предложение по Процедура „Подкрепа на лица с увреждания”. С 

подписването на договора стартира реализацията на проект „Разкриване на Център за комплексно 

обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“. Целта му е да бъде 

осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и семействата им чрез създаване на център 

за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им с 

капацитет от 30 места, за период от 27 месеца с предоставяне на дневни, полудневни, почасови и 

мобилни услуги и заместваща грижа.  

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

предоставянето на услугата „Приемна грижа“, разширява обхвата на дейностите си в общините Русе,  

Бяла и Ценово. Услугата се предоставя по проект „Приеми ме 2015“, като за изминалия период от 

услугата са се възползвали 57 одобрени приемни семейства на 89 деца.  

Успешно приключиха дейностите по проект „Независим живот в Звено за услуги в домашна 

среда – Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Независим живот“. По проекта са били наети като лични асистенти 117 лица, които да оказват 

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

помощник”, които да полагат грижи за 60 лица. Предоставяни са и медицински, рехабилитационни и 

психологични услуги за помощ и подкрепа на 70 нуждаещи се лица.  

Продължава реализацията на дейностите по Проект „Социално включване чрез услуги за ранно 

детско развитие в Община Русе”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Услуги за ранно детско развитие“. По него се предоставят интегрирани услуги с образователен, 

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

Продължава реализацията на дейностите до 31.12.2019 г. по проект „Осигуряване на топъл 

обяд в Община Русе“ – 2016-2019 г. съгласно сключен договор и анекс към него по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

в България. По проекта се предоставя топъл обяд на 110 лица от посочени в програмата целеви 

групи.  

През отчетния период стартираха дейностите по Проект „Разкриване на общностен център за 

предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за 

социална рехабилитация и интеграция в Община Русе“, съгласно сключен административен Договор 
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по схема „Активно включване“. Основните цели на проекта са разширяването на възможностите за 

подобряване качеството на живот на децата или възрастните с увреждания и техните семейства и 

повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на 

равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда; реализация на комплексни 

действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез 

предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; предоставяне на възможности за 

връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания. 

Реализацията на проекта е със срок до 30.06.2019 г. 

 

 Реализирани проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: 

През отчетния период успешно се реализира проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и мерки съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства”, насочен към цялостно обновяване и модернизиране на Комплекса в гр. Русе, с 

внедряване на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на мерки за достъпна среда, с цел 

осигуряване на равни условия на хората в неравностойно положение.  

Стартира проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни 

хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 

подкрепа в общността/ на територията на община Русе: - един център за грижа за лица с психични 

разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция, който цели изграждане 

на два нови иновативни социални услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и 

„Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция“, по процедурата 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна 

ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020.  

Стартира проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени 

групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на 

жилищното настаняване на Община Русе“. В рамките на проекта е планирано изграждане на 

социално жилище с два входа, с 28 апартамента /по седем на етаж/. Приета е Наредба на Общински 

съвет Русе, за настаняване на граждани в социалните жилища. 

 

През отчетния период успешно приключиха следните проекти:  

 Проект „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, насочен към интеграция на хора от малцинствени групи и лица в сходна 

ситуация. 

 След приключване на Проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на 

домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“ по 

Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, с цел осигуряване на устойчивост е разкрита 
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социалната услуга „Кризисен център“, която се предоставя като местна дейност и е възложена 

за управление.  

 Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в община Русе“, 

чрез който е реализиран устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 

години, настанени в ДМСГД, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за 

подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на децата. С цел гарантиране 

устойчивост на новосъздадените иновативни интегрирани услуги, Община Русе запази 

дейността им за срок не по-малък от 5 години.  

 На 29.02.2016 г., Община Русе успешно приключи дейностите по изпълнението на Проект 

„Нови възможности за грижа“, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. Проектът беше насочен към осигуряване на индивидуални грижи на 

потребителите на социалната услуга „Личен асистент“, съгласно оценените им специфични 

потребности - деца с увреждания, възрастни лица с увреждания и самотно живеещи лица, 

които имат необходимост от грижи в домашна /семейна/ среда.  

 През периода продължава подпомагането на клубовете на хората с увреждания и на 

сдруженията на пенсионерите. Ежемесечно се предоставят финансови средства за 

издръжката на дейностите и на клубните им помещения.  

 По Наредба №21 на Общински съвет - Русе са подпомогнати 16 лица в затруднения с 

еднократна финансова помощ, като общата сума възлиза на 13 724,35 лв. Подпомогнати са и 

приемните родители с финансови средства за покриване на разходите за почивка на деца, 

настанени при тях. За периода са отпуснати  3 942 лв. на 11 приемни семейства.  

 С цел обхващане и оказване на съдействие на лица в риск: скитащи, бездомни, 

недиагностицирани болни хора, дирекция „Здравни и социални дейности“ въведе Регистър, 

където се водят и проследяват обхванатите за социална работа лица и насочването им към 

подходяща социална услуга, от сигнали на тел. 112 към МВР.  

 Успешно се работи в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, по текущи програми и 

проекти, свързани с включване на нетрудовозаети лица и младежи.  

 За отчетния период са планирани дейности от Община Русе по предоставяне на услуги в 

домашна среда от лични асистенти от 01.09.2019 г., съгласно новия Закон за личната помощ.  

 Периодично се извършват проверки на място в социални услуги от експерти на дирекцията, с 

цел проследяване на качеството на услугите и се дават препоръки за подобряване на 

дейностите.  

 

 Отдел „Обществено здраве“ 

Здравни дейности и услуги: 

Община Русе ежегодно осигурява средства за финансово подпомагане на двойки с 

репродуктивни проблеми по Програма „Асистирана репродукция“. Финансовото подпомагане е в 
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две направления – за изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция и процедури 

по асистирана репродукция.  

За периода от 2015 г. до 2019 г. определените средства от общинския бюджет са се увеличили 

от 45 000 лева през 2016 г. на 55 000 лева през 2019 г.   

За периода от 2015 г. до 2019 г. общият брой на одобрените кандидат-двойки с репродуктивни 

проблеми за финансово подпомагане по програмата е 189 като 124 от тях са финансово 

подпомогнати от Община Русе, след представени финансово-отчетни документи. По предложение на 

Комисията, Общински съвет - Русе прие изменения и допълнения на Програмата, свързани с 

изискванията, реда и критерии за подбор на кандидатите за финансово подпомагане, както и 

увеличаване размера на определените средствата за различните видове процедури. 

За периода 21 от двойките с репродуктивни проблеми са информирали Община Русе, че 

резултатът от проведените процедури е положителен. 

 

Данни за резултатите на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за периода 

2015-2019 г.: 

Година Одобрен

и 

кандидат

и 

Отложени по 

медицински 

показания 

Провели 

процедури 

Положит

елен 

резултат 

Отрицателен 

резултат 

Не проведена 

процедура поради 

бременност по 

естествен път 

2015 г. 43 13 29 7 22 1 

2016 г. 27 7 19 4 15 1 

2017 г. 39 5 34 6 27 1 

2018 г. 43 17 25 2 23 1 

до 30.06. 

2019 г.  

37 няма данни 

към момента 
17 2 няма данни  

към  

момента 

1 

Общо 189 42 124 21 87 5 

 

Проведени са Национални кампании в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми: 

през 2019 г. Община Русе подкрепи Националната информационна кампания „Роди дете в 

България“, реализирана от Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер Бебе“. По време на 

благотворителната концертна програма, Община Русе беше отличена със сертификат за Община, 

подкрепяща кампанията в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми в България. През 

месец юни 2019 г. Община Русе подкрепи старта на Националната кампания за насърчаване 

раждаемостта в България – ДНК - „Направи го сега“, като предостави за безвъзмездно ползване 

рекламни касети на спирки в градския транспорт и билборд за целите на кампанията. Инициативата 

ще приключи с тематично масово кръщене през месец октомври 2020 г. 
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Община Русе ежегодно финансира дейности по извършване на скрининг, специализирани 

прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас. Общият 

брой на средствата определени за финансиране на тези дейности за периода 2015-2019 г. са в 

размер на 25 000 лева. За пет годишния отчетен период общият брой на включените в скрининга за 

ранно откриване на гръбначни изкривявания е 25 000 ученици в община Русе. Всяка година по 80 

деца се включват в групи за изправителна гимнастика, а общият брой на включените в групи за 

изправителна гимнастика за периода 2015-2019 г. е 400 деца. 

Всяка година Общината финансира и дейности по извършване на профилактични 

медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от общината в спортните клубове „Ялта“, 

„Дунав“ и „Локомотив“. Инвестираните средства от общински бюджет за периода от 2015 г. до 2019 

г. са в размер на 300 000 лв. 

Ежедневно в спортните клубове се извършват следните дейности:  

- В СК „Дунав“ 400 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности по 

спортовете: бокс, баскетбол, стрелба с лък, карате, волейбол, джудо, фехтовка и футбол; 

- В СК „Локомотив“ 270 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности 

по спортовете: акробатика, скокове на батут, борба, тенис на корт, спортна гимнастика; 

- В СК „Ялта“ 270 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности по 

спортовете: художествена гимнастика, вдигане на тежести, лека атлетика, карате, бадминтон, 

футбол, спортна гимнастика и тенис на маса. 

За периода от 2015 до 2019 г. са осъществени 450 бр. начални медицински прегледи, 14 500 

бр. периодични медицински прегледи /със и без биохимия/ и 45 000 предсъстезателни медицински 

прегледи на спортуващи деца и ученици в община Русе.  

Във връзка с установена  необходимост от здравно обслужване на граждани от отдалечените 

квартали на гр. Русе, Община Русе ежегодно осигурява средства за функциониране на амбулатории 

за първична медицинска помощ на населението в кварталите ДЗС и Образцов Чифлик. Ежегодно 

се сключва договор с „Медицински център 1-Русе“ ЕООД за изпълнение на дейностите за оказване 

на първична медицинска помощ на населението. 

За периода от 2015 до 2019 г. от общинския бюджет са осигурени средства в размер на 31 200 

лв., чрез които се гарантира своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в двата 

отдалечени квартала. Общият брой на преминалите пациенти за преглед и/или манипулация е 1 100 

лица за една година, като голяма част от тях са с хипертонична болест, кардиологични заболявания, 

атеросклероза, диабет, респираторни заболявания и др.  

През 2019 г. средствата за годишна издръжка на амбулаториите са увеличени от 6 000 лв. на 

7 200 лв. От началото на 2018 г. Амбулаторията за първична медицинска помощ в кв. Образцов 

чифлик е с ново месторазположение - разкрита е в сградата на Института по земеделие и 

семезнание „Образцов чифлик“, като е обособен отделен вход за граждани и пациенти. Извършен е 

основен ремонт на помещенията определени за амбулатория и входа за граждани и пациенти.  

С цел улесняване на гражданите и родителите, чиито деца посещават детски ясли, от 01.10.2015 

г., Община Русе въведе електронно заплащане на таксите за детските ясли. В тази връзка, са 
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предприети действия за надграждане на внедрените в общинските детски ясли програмни продукти 

„Сладко бебе“ и „Електронен прием“. Обхватът на дейностите е насочен към възможността за 

онлайн разплащане на услугата и отразяване на безкасови плащания на месечни такси, информация 

за дължимите и платени такси, както и изпращане на SMS на родителите на класираните деца. 

За периода от 2015 до 2019 г. за абонаментна поддръжка на внедрените Програмни продукти 

„Електронно класиране за полудневна грижа в детските ясли“, „Сладко бебе“ и „Електронна система 

за прием на децата в детските ясли“ от общинския бюджет са осигурени средства на обща стойност 

около 50 000 лв.  

 

Осигурява се медицинско обслужване във всички образователни институции и е гарантиран 

достъп до здравни грижи на всяко дете от детска градина или учебно заведение. Функционират 80 

здравни кабинета към училища, детски градини и техните филиали, които са оборудвани съгласно 

нормативните изисквания. Утвърдените по щат медицински специалисти, съобразно натуралните 

показатели са 75, а осъществяваните от тях дейности включват дейности по профилактика и 

промоция на здравето на децата и учениците и медицинско обслужване на спешни състояния, до 

пристигане на екипите за спешна медицинска помощ. За отчетния период са проведени 87 580 

консултации на ученици от учебни заведения и 5 563 на деца от детските градини; потърсен е екип 

на Спешна помощ в 53 случая в училища и 12 случая на деца в детски градини. Провеждат се и 

дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразни 

заболявания и паразити сред деца и ученици чрез активно отразяване на имунното и здравното 

състояние на децата. 

Община Русе, като бенефициент по проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 осъществява 

основен ремонт на пет образователни институции – ДГ „Русалка“, ДГ „Пинокио“, МГ „Баба Тонка“, ОУ 

„Отец Паисий“ и СУ „Христо Ботев“, като е  подновено медицинското обзавеждане и оборудване в 

здравните кабинети с цел повишаване качеството на медицинското обслужване на децата и 

учениците. 

 

Общински детски ясли и детска млечна кухня  

На територията на община Русе към 2019 г. функционират 9 общински детски ясли, с разкрити 

34 яслени групи, от които 1 седмична, с цел обхващане на всички деца на възраст от 10 месеца до 3 

години. 

С цел гарантиране правото на децата да се обучават в детски ясли, Община Русе разкри по 

Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на 

територията на общини от Област Русе“ две нови яслени групи към Детска ясла №6, които от 

01.06.2018 г., са държавно делегирана дейност и се предоставят като общинска услуга. 

За повишаване качеството на услугите във функциониращите общински детски ясли и 

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

ремонтни дейности: в пет детски ясли са подменени дограмите; в четири детски ясли са извършени 

ремонтни дейности по групите /вътрешно измазване и боядисване на помещенията/; в четири 

детски ясли са извършени ремонтни дейности, включващи подмяна на ВиК инсталация, подмяна на 
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врати, електрически табла и ремонтни дейности на отоплителните инсталации. Във всички детски 

ясли са изградени пожароизвестителни инсталации, съобразно нормативните изисквания. Общата 

стойност на извършените ремонтни дейности е 261 406,89 лв. 

 През 2019-2020 г. Община Русе предвижда да разкрие две нови яслени групи, като за целта са 

изготвени количествено-стойностни сметки и средствата са предвидени в бюджета за 2019 г.  

За всички детски ясли е закупено ново обзавеждане и оборудване, което включва мебели, 

климатични системи, компютърни конфигурации, постелъчен инвентар и дидактични материали. 

През отчетния период са закупени мебели на стойност 47 770, 12 лв. За всички групи в детските ясли 

е осигурен нов постелъчен инвентар на стойност 13 018, 87 лв. Осигурени са компютърни 

конфигурации, хладилен шкаф, платформена везна и климатични инсталации на стойност 32 158, 43 

лв. Педагозите в детските ясли работят по утвърдени Методически насоки за педагогическа работа с 

децата, посещаващи детските ясли на територията на община Русе. Важен етап от израстването на 

децата е когнитивното им развитие, което се осъществява чрез активна педагогическа работа с тях. 

Ежегодно Община Русе закупува индивидуални комплекти за педагогическа работа по програма, 

утвърдена от МОН. Организирането на тържества в детските ясли е чакан момент от децата и за 

реализирането са закупени различни тематични украси и играчки на стойност 24 816,97 лв.  

На територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна кухня, която 

осигурява здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години в детските ясли и по домовете, 

при изявено желание от родител. През отчетния период Община Русе закупи професионални 

електроуреди - електрически котлони на стойка; пекарни; пекарна с три фурни и посуда, по утвърден 

стандарт на обща стойност 33 718, 01 лв. 

За всички служители, назначени в детските ясли и детска млечна кухня, Община Русе осигурява 

работно облекло, съгласно предвидените в Колективния трудов договор условия. За отчетния 

период то е на стойност 72 093, 62 лв.  

 

Реализиране на дейности на местно ниво, в изпълнение на Национални програми, свързани 

с повишаване на здравната култура и превенция на здравето. 

По програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, която 

се изпълнява от страна на Сдружение „Център Динамика“, със съдействието на Община Русе, чрез 

двамата здравни медиатори, за отчетният период, са проведени 400 индивидуални консултации, 

проба манту на 215 лица, предоставени са 600 броя здравно-образователни материали. 

Във връзка с Национална информационна кампания за хронични белодробни заболявания 

„Дишам свободно“, Община Русе проведе съвместно с РЗИ, РЗОК и Асоциация на българите 

боледуващи от Астма, Алергия и ХОББ съвместна пресконференция за повишаване информираността 

на обществото и гражданите, с акцент върху ролята на ранната профилактика и промоция на 

белодробните болести. Община Русе подкрепи и Националната кампанията „Дари дъх”, във връзка с 

отбелязване на Световния ден на пулмоналната хипертония, като освети в син цвят сградата на 

Екомузея, с цел да се привлече вниманието на обществеността към това заболяване. 

По Програмата за Борба с тютюнопушенето и вредата за здравето, се проведе информационна 

компания чрез прожектиране на филми сред ученици в училища на територията на общината, а във 
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връзка със Световния ден за борба с Хипертонията, Община Русе ежегодно провежда съвместно със 

Сдружение „Българска лига по хипертония“ информационни кампании, като осигурява публични 

места за разполагане на пунктове, където гражданите се информират по проблемите на 

хипертонията с възможност за квалифицирани консултации и измерване на тегло и кръвно налягане. 

В подкрепа на Националната кампания за ранно диагностициране на ревматичните 

заболявания, Община Русе съвместно с Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит 

организира семинар за повишаване на информираността за предпазване и правилно лечение на 

ревматоидните болести.  

  

 Община Русе продължава да осъществява пряка работа на терен с лица и семейства от 

рискови групи чрез двамата здравни медиатори, които съдействат за насочване към личен лекар, 

провеждане на имунизации на деца,  възстановяване на здравни осигуровки и др. През отчетния 

период е извършена активна работа с над 2 000 нови случая на семейства и лица; на повече от 500 

деца е оказано съдействие да осъществят планови имунизации; за осъществяване на профилактични 

прегледи е оказано съдействие на над 200 деца и лица за преглед от личен лекар. За консултации, 

подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ЛКК придружаване до 

здравни институции, настаняване в здравни заведения са подкрепени повече от 1 000 лица. 

Ежемесечно, здравните медиатори предоставят писмен отчет за дейността си до РЗИ и НСЗМРБ.  

 

Повишаване професионалната квалификация на служителите от Функция „Здравеопазване“ 

в Община Русе: в периода от 2015 до 2019 г., с цел развитие и надграждане на професионалния опит 

на медицинските и немедицински специалисти от здравните кабинети в детските градини, 

училищата и детските ясли, Община Русе, съвместно с Регионална здравна инспекция - Русе; 

Български червен кръст - Русе, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; фирма 

„Тренинг фактори“, организира и проведе общо 30 обучения за служителите.  

 

Общинско предприятие „Обреден дом“ 

- Към 31.12.2015 г. са събрани и преведени по сметка на Община Русе общо 788 269,65 лв. брутни 

приходи от продажба на услуги и стоки; към 31.12.2016 г. - 751 965,42 лв.; към 31.12.2017 г. - 781 

006,28 лв.; към 31.12.2017 г. - 786 523,90 лв.; 

- През 2019 г. ОП „Обреден дом“ придоби по инвестиция от Община Русе климатик на стойност 3 

500 лв. за нуждите на Сватбения дом. Към 31.05.2019 г. са събрани и преведени по сметка на 

Община Русе общо 323 683,75 лв. брутни приходи; 

- Подменяна е регулярно малогабаритната техника с нова - моторни коси и моторни триони, за да 

се косят и облагородяват гробищните паркове.  

 

Общинско предприятие  „Социално предприятие – обществена трапезария” 

В изпълнение на Договор, сключен между Агенцията за социално подпомагане и Община Русе 

от 03.05.2016 г., се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или 
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основно материално подпомагане от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица“ – Операция тип 3 – „Осигуряване на топъл обяд“ 2016-2019 от 03.05.2016 г. Услугата се 

предоставя чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе. 

Ежедневно на 110 лица от уязвими групи, които са затруднени в осигуряването на прехраната си, се 

предоставя топъл обяд. 

За определяне на потребителите на социалната услуга, кандидатите следва да отговарят на 

критериите, съгласно Наредба на Министъра на труда и социалната политика, която регламентира 

реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативната програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица: 

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП; 

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната 

дирекция „Социално подпомагане“; 

- Самотноживеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или 

труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за 

инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 

- Скитащи и бездомни деца и лица; 

- Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

В дейността на Обществената трапезария срокът за прием на заявления от кандидат-

потребители е постоянен. Сформирана е постоянно действаща комисия за подбор на потребители, 

която е назначената със Заповед на Кмета на Община Русе.  

На 28.04.2017 г. е подписано допълнително споразумение към договора за удължаване срока 

на проекта до 31.12.2019 г. Увеличен е размерът на безвъзмездната помощ на 304 000,40 лв. и 

топлият обяд ще продължи да се предоставя на 110 лица от уязвими групи, които са затруднени в 

осигуряването на прехраната чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена 

трапезария“ – Русе.  
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4. РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 
 

4.1. Дирекция „Екология и транспорт“ 

Сред основните функции, които дирекцията изпълнява са организиране и провеждане на 

инициативи, свързани с осъществяването на политиката на Община Русе по опазване на околната 

среда, организацията на движение и областта на транспорта, разработване и съгласуване на 

предложения за оптимизиране на транспортната схема за обществен транспорт в общината, 

изготвяне на планове и програми за поддържане на зелените площи, осъществяване на координация 

и контрол на фирмите, извършващи дейности по транспорта, строителството, сметосъбирането и 

сметоизвозването, снегопочистването, почистването и поддържането на териториите, 

предназначени за обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации, както и контрол по 

изпълнението на сключените договори и др. 

 

 Отдел „Екология“ 

Дейността на отдел „Екология“ е насочена към предотвратяване замърсяването на околната 

среда, намаляване на вредното въздействие на антропогенните фактори и подобряване състоянието 

на околната среда. 

 

Възложени дейности на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки: 

№ Дейност Изплатени финансови 

средства, лв. 

01.11.2015- 15.06.2019 г. 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Русе 9 424 348,57 лв. 

2. Поддържане чистотата и проводимостта на дъждоприемните 

шахти, в това число снегопочистване и зимно поддържане на 

териториите за обществено ползване в гр. Русе 

11 735 113,81 лв. 

3. Снегопочистване на входно-изходните участъци от 

републиканската пътна мрежа, преминаваща през гр. Русе 

2 303 281,31 лв. 

4. Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, 

Сливо поле и Тутракан 

2 431 061,40 лв. 

5. Снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на 

територията на община Русе 

2 272 857,46 лв. 

6. Дезинсекция, дезакаризация и растителна защита на територията 

на община Русе  

1 009 616,30 лв. 

7. Поддържане и почистване на зелените площи на територията на 

гр. Русе  

9 448 610,24 лв. 

  ОБЩО: 38 624 889,09 лв. 
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Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране реализацията на проект „Закриване и 

рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“. Приключени са 

дейностите по техническа рекултивация. На  23.11.2016 г. е подписан акт образец 15, с което се 

извърши предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, вкл. и 

изградената инсталация за изгаряне на сметищния газ. Към настоящия момент предстои 

приключване на трета година от биологичната рекултивация, която се състои от дейности по торене, 

поддръжка на засадената фиданкова растителност, както и косене на тревната растителност.  

Поради изчерпване към 01.04.2013 г. на капацитета на клетка 1 за неопасни отпадъци на 

територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, 

Иваново, Сливо поле и Тутракан и след проведени процедури по реда на ЗОП, на 28.08.2014 г. 

стартират дейностите по рекултивация на клетка 1. На 20.02.2017 г. е издадено разрешение за 

ползване №СТ-05-197 от ДНСК. Продължава поддръжката на тревната растителност, задължение на 

оператора на депото.  

Изпълнява се проект „Проектиране и изграждане на анеробна инсталация за разделно 

събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУОРР“. Финансирането се осигурява по 

процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани 

биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

В рамките на проекта ще бъде проектирана и изградена анаеробна инсталация и съпътстваща 

инфраструктура, както и ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на биоразградимите 

отпадъци – съдове за разделно събиране и мобилно оборудване. 

Съгласно сключен Договор между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД, от месец ноември 

2018 г. се извършва безвъзмездно третиране /сепариране/ на битови отпадъци. Услугата обхваща 

териториите на общините - членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 

регион Русе и включва ръчно и/или механично сортиране с цел отделяне на рециклируемите 

фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали от домакинствата и подобни отпадъци от 

други източници. Освен това се извършва сепариране на попадналите в битовите отпадъци инертни 

материали, предимно земна маса и пясък, третиране на битовите отпадъци, с цел получаване на 

оползотворяема фракция, посредством инсталацията. До момента в Инсталацията са постъпили 

4 586 600 тона битови отпадъци от Община Русе.  

В процес на изпълнение е и Проект Life „Техническа помощ за разработване на предложение 

за интегриран проект за подобряване на качеството на въздуха“, в който участват Столична община, 

като координиращ бенефициент и Клуб „Икономика 2000“ и общините Русе, Бургас, Велико Търново, 

Монтана, Стара Загора, като асоциирани бенефициенти. Очакванията са в последната година на 

проекта /2025 г./ броят на дните с превишение на нормата за фини прахови частици над 

допустимата, в шестте града, да бъде значително по-малък спрямо 2018 г. В рамките на проекта се 

предвижда изграждане на капацитет в администрацията на асоциираните бенефициенти, която да е 

в състояние да реализира мерките, включени в Програма „Качество на атмосферния въздух“ /КАВ/, 

да осъществява цялостно наблюдение, контрол и мониторинг, гарантиращи КАВ, да използва 
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различни източници на финансиране, включително фондове на ЕС, както и повишаване качеството на 

изготвяните програми за КАВ и тяхната реализация, чрез предоставяне на експертиза и консултации 

на всички общини в страната. Реализацията на проекта ще създаде повишена и добре информирана 

общност от граждани и НПО, която да е партньор, опонент и коректив на администрацията относно 

КАВ. Предвиждат се проектиране, демонстриране и внедряване на схема за преход към 

алтернативни форми на битово отопление в градовете от интегрирания проект, както и промени в 

нормативната уредба на национално, регионално и местно ниво, позволяващи устойчивост на 

процесите на подобряване на КАВ. Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването на 

количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - основен проблем на качеството на 

въздуха в България. Процентът на населението, изложен на превишени нива на ФПЧ, е значително 

по-висок от средния за Европа. Проектът предвижда изпълнението на няколко групи от дейности: 

 Събиране и анализ на информация за качеството на атмосферния въздух и за отношението на 

населението към и за нагласите за участие в предприеманите мерки – всяка стъпка за 

практическа реализация на дейностите ще се основава на анализа на актуална и точна 

информация, включително оценка на постиганите резултати; 

 Прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата (в 

пилотната фаза на проекта са предвидени 80 домакинства, а в основната фаза – 1 388 

домакинства в общинaта) - от замърсяващо към чисто гориво. Тази дейност ще доведе до 

постигане на измеримите резултати за подобрено качество на въздуха; 

 Дейности за обществено осведомяване, включващи разработване и поддръжка на уебсайт на 

проекта и профили в различни социални мрежи; създаване и поддръжка на местни 

информационни центрове в 6-те общини; печатно и електронно медийно отразяване на 

проекта; организиране на събития, информационни материали и др. 

- През 4-годишния период, въз основа на сключен договор за доставка са закупени нови 1 003 

бр. кошчета.  

- Извършена е доставка и монтаж на 421 бр. пейки на стойност 86 091,20 лв.  

- През 2018 г. е извършена доставка и монтаж на 31 броя уреди за кучешки площадки на стойност 

9 996,24 лв.  

- Община Русе се включи в националната кампания „Да изчистим България за един ден“, като 

служителите на отдел „Екология“ бяха ангажирани с подготовката и провеждането й.  

- Във връзка със сключен на 03.06.2019 г. договор с „Екотой – сервиз“ ООД на територията на град 

Русе, кв. „Долапите“ и кв. „Средна кула“ са разположени 22 бр. мобилни тоалетни кабини, които 

са позиционирани в близост до спирки на градския транспорт и места с голям човекопоток.  

- Успешно функционират изградените на територията на град Русе системи за разделно събиране 

на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми 

и отработени масла и отпадъчни нефтопродукти).  

С решения на Общински съвет – Русе са приети: 

 Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017 – 2020 г.  
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 През месец октомври 2018 г. - Актуализация на Програма за управление нa отпадъците 

2018-2020 г., в изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците – ЗУО. 

 През месец февруари 2018 г. - Актуализация на План за действие към Стратегическа 

карта за шум в околната среда на агломерация Русе.  

 През месец април 2016 г. - Актуализация на Програма за намаляване на нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух на територията на община Русе за периода 2015-2020 г.  

През 2017, 2018 и 2019 г. се проведоха кампании за приемане и последващо третиране на 

опасни битови отпадъци от домакинствата. Гражданите, които участваха безвъзмездно предадоха 

замърсени от опасни вещества опаковки; лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри; 

почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, 

основи и реактиви, бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; лепила. Събрани са 

следните количества опасни отпадъци: 

- През 2017 г. - 29,96 кг.; 

- През 2018 г. -  202,78 кг.; 

- на 30-31.05.2019 г. - 113,70 кг.  

Предстои да се извърши и втората кампания на 19-20.09.2019 г. 

През  периода 2017-2019  г. инспекторите в отдел „Екология“ организираха и осъществиха със 

съдействието на служители от ОД на МВР множество проверки за спазване на разпоредбите на 

Закона за ветеринарно медицинската дейност. В по-голямата си част съставените констативни 

протоколи и актове за установяване на административно нарушение са съставяни поради 

разхождането на домашни любимци без поставени поводи. Извършените проверки спомагат за 

подобряване на културата на собствениците на домашни любимци и ограничаване на инциденти, 

при които се застрашава здравето на хора и други животни.  

През месец юни 2019 г. Община Русе и „Еф Си Си България“ ЕООД проведоха безвъзмездна 

кампания под наслов „Чист дом - чиста околна среда“ за събиране на отпадъци от ремонтни 

дейности от гражданите на град Русе. Кампанията се извърши на 5 терена общинска собственост и се 

събраха 3,92 тона отпадъци от ремонтни дейности.  

През 2019 г. Община Русе създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния 

въздух, като изгради затворена система, която комуникира със сървърите на Министерство на 

околната среда и водите и  визуализира данните в реално време от измервателната станция на 

територията на град Русе. Информация относно състоянието на атмосферния въздух и 

метеорологични параметри на територията на община Русе се оповестяват ежедневно пред 

обществеността чрез изградената система и WEB базиран информационен портал за мониторинг на 

околна среда. Данните постъпват в реално време в националната база данни за качество на 

атмосферния въздух в Изпълнителна агенция по околна среда и на интернет страницата  на  Община 

Русе. Информация се предоставя и чрез електронни информационни табла пред сградата на 

общинска администрация на площад  „Свобода“ №6 и пред сградата на Дирекция „Местни данъци и 
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такси“ на ул. „Котовск“ №1. На електронните информационни табла се визуализира информация за 

всеки отделен показател на качеството на атмосферния въздух - характеристика, източници и 

пределно допустими концентрации, след което се показва графика с количеството измерени емисии.  

През 2019 г. Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община с проекта „Върнете ме в 

природата“ с успешното партньорство между „Екопак България“ АД и Община Русе за 

популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки. За реализирането на проекта и 

изпълнението на целите бяха обхванати социални и педагогически колективи, в т. ч. всички учебни, 

извънкласни и обществени дейности. Закупени и предоставени в учебни заведения са 4 бр. 

интерактивни маси с изработена специална интерактивна анимация, която визуализира начина на 

разделно събиране на отпадъците. На финалния етап на проекта, Община Русе организира конкурс 

за най-добра рисунка на тема „Опазване на околната среда“. След провеждането на 

информационно-образователните кампании, децата са запознати с видовете отпадъци, времето за 

което те се разграждат, до какви щети допринася изхвърлянето на отпадъци в природата, как трябва 

те да се събират разделно и по какъв начин се оползотворяват. 

 

 Отдел „Транспорт“ 

 

За периода са издадени: 

 2 354 бр. Разрешителни и холограмни стикери за упражняване на таксиметрова дейност; 

 2 638 бр. Карти за паркиране на хора с увреждания, заведени в регистър;  

 1 183 бр. Разрешителни за движение на извън габаритни товари;  

 Пропуски за въведените специализирани режими на движение и паркиране: 

• По чл. 19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата – 823 бр. 

• По Наредба №18 на Общински съвет Русе, общо 671 бр. в т.ч.:  

- За влизане в чертите на града на МПС над 10 т – 34 бр.; 

- За влизане в ЦГЧ на МПС под 10 т – 80 бр.; 

- За специализирана техника до строителни обекти – 169 бр.; 

- За мероприятия – 27 бр.; 

- За автомобили с електрически двигатели – 19 бр.; 

- За специализирана техника (комунални дейности) – 104 бр.;  

- За престой и товаро-разтоварна дейност (паркиране) – 238 бр. 

Специфични задачи: 

 По транспортното обслужване на населението: 

• Подготовка за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на автобусните линии по транспортни схеми с изтекли договори; 

• Проведени и приключени две процедури по ЗОП за възлагане на автобусните линии 

от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми с изтекли договори 

по  обособени позиции;  
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• Внесени за утвърждаване в Общински съвет са осем предложения, свързани с 

подобряване организацията на движението и услугата обществен транспорт на 

територията на общината. Четири от тях са за промяна в Наредба №14 за реда и 

условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на 

община Русе, приета от Общински съвет, свързана с подобряване на предлаганата 

услуга - намаляване цената на абонаментните карти за учащи се, възрастни граждани 

и хора с увреждания в обществения градски транспорт (ОГТ). Две са за промяна в 

Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на 

територията на община Русе с цел осъществяване на по-ефективен контрол и по-

добър ред в паркирането. Другите две предложения са свързани с подобряване 

организацията на таксиметровите превози. 

• Експериментално е въведена тролейбусна линия №26 и са завишени курсовете на 

тролейбусни линии №13 и №27 с ранни и късни часове; 

• Ежемесечно на 15-то и 30-то (31-во) число на месеца са изготвяни опис-сметки и 

отчети за разпределение на средствата на операторите в градския транспорт от 

продажбата на електронни карти. Ежемесечно са разпределяни средствата от 

Републиканския и Общинския бюджети за извършената транспортна работа от 

превозвачите: процентното дялово участие в обслужването по транспортните схеми. 

 

 Организация и безопасност на движението: 

• Проведени са 30 бр. заседания на Общинската комисия по организация и безопасност 

на движението, на които са разгледани и обсъдени 1 085 бр. сигнали и предложения, 

по които са предприети и реализирани мерки за подобряването й, в т. ч.: 

- Приведени са „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; 

- Извършена е промяна в циклограмата на кръстовището бул. „Липник“ – ул. 

„Дебър“ за подобряване управлението на трафика и намаляване на 

задръстванията; 

- Монтирани са 1 040,5 л.м стандартни предпазни огради и 216 бр. ограничителни 

сфери за канализиране на пешеходните потоци и обезопасяване на местата за 

пресичане; 

- Определени и сигнализирани са 288 бр. места за паркиране на хора с увреждания в 

различните квартали на града; 

- За подобряване на постоянната организация на движението са монтирани 1 172 

бр. пътни знака и е опреснена хоризонталната пътна маркировка;  

- Извършена е ревизия на пътната сигнализация около всички училища на 

територията на града за привеждането й в съответствие със ЗДвП и ППЗДвП; 
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- Изградена е нова „изкуствена неравност“ на входа в с. Николово за ограничаване 

скоростта на движение на МПС и обезопасяване на участъка от пътя; 

- Извършена е промяна в организацията на движение в района на Дунав мост за 

намаляване на задръстванията по бул. България; 

• Издадени са 208 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; 

• Сформирани са комисии за извършване на оглед и приемане на постоянната 

организация на движението по улиците „Шипка“, „Чипровци“, „Райко Даскалов“, 

„Църковна независимост“, „Баба Тонка“, „Славянска“ и бул. „Придунавски“; 

• Извършен е оглед на пешеходните пътеки и на заседания на Общинската комисия по 

организация и безопасност на движението са взети решения за закриване на тези, 

които не отговарят на изискванията на наредбата; 

• Извършен е оглед на всички общински пътища. Изготвен е протокол с отразени мерки 

за подобряване на безопасността на движението по тях чрез отстраняване на 

констатираните нередности по вертикалната сигнализация, полагане на хоризонтална 

маркировка и почистване на растителността (клони на дървета и храсти) за откриване 

на пътните знаци;  

• Ежегодно се участва в комисията за извършване на преглед на жп прелезите на 

територията на общината; 

• Работи се по подготовката на задание за провеждане на процедура по  Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане разработването на Генерален план за 

организацията на движение. 

 

 Център за контрол и управление на обществения градски транспорт: 

• Въведено е удължено работно време на касите за издаване и/или презареждане на 

електронни карти за пътуване; 

• Издадени електронни карти за всички линии от градската транспортна схема – 17 845 

бр.; 

• Презаредени са 154 575 бр. електронни карти за всички линии; 

• Издадени са 2 593 бр. карти за деца до 7 години; 

• Издадени са 180 бр. карти за ветерани, военноинвалиди и военно пострадали; 

• Ежедневно се изготвят подробни отчети за броя и стойността на заредените, 

анулираните, издадените нови и заменени електронни карти по видове и линии; 

• Ежемесечно се извършва събиране и обработка на постъпилите суми от 

стационарните апарати на зарежданите електронни карти със стойност; 
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• Периодично при постъпване на сигнал се извършва освобождаване на електронни 

карти от стационарните автомати и се предават на притежателите им; 

• Следи се за работата и изправността на стационарните автомати за зареждане на 

електронни карти. При необходимост се извършва посещение на място и 

рестартиране на стационарните автомати; 

• Извършва се ежедневно наблюдение на трафика на кръстовищата с монтирани 

камери; 

• Изготвени са 75 бр. писма и 81 бр. записи по искане на различни институции; 

• Извършени са 13 бр. проверки по метода „клиент под прикритие“ за издаване на 

превозни документи; 

• От месец април 2018 г. се извършват ежемесечни проверки в почивни дни за 

изпълнението на разписанията, издаването на превозни документи и редовността на 

пътниците; 

• Осъществява се ежедневен контрол на сменен режим на работа по сключените с 

операторите договори в т. ч. по изпълнението на разписанията, издаването на 

превозни документи и редовността на пътниците. Резултатите от проверките се 

отразяват в протоколи; 

• Налагани са санкции, предвидени в договорите за превоз при неизпълнени курсове 

или разписания, при нерегламентирано отклонение от маршрута, при установено не 

издаване на превозни документи (билети) в размер на  21 470 лв.  

• Извършва се проверка и се заверяват всички месечни отчети предоставени от 

операторите, по отношение на договорираните и изпълнени курсове, броя и 

направленията на издадените безплатни и с намалени цени карти за пътувания на 

ученици по междуселищните линии; 

• Изготвени са 402 бр. констативни протоколи от проверки на показателите за качество 

по линии и превозни средства от вътрешноградската транспортна схема, които се 

обобщават в месечни отчети; 

• Ежемесечно се изготвят справки за договорираните и реално изпълнени курсове за 

линиите от дневниците на Автогара Изток и Автогара Юг, като се взема заверка на 

същите от диспечерите и/или управителите на автогарите; 

• От 2019 г. всеки месец се извършва приемане на изпълнението на договорените 

услуги в междуселищните линии от Общинската, Областна и Републиканската 

транспортни схеми; 

 Има изготвени и се поддържат регистри за: 

• Дейността в отдела; 

• Наложените санкции; 

• Издадените Карти на хора с увреждания; 

• Поставените знаци Д21 „Инвалид“ на хора с увреждания; 

•     Издадените заповеди за временна организация на движението  (ВОБД); 
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• Издадените Разрешения за таксиметрова дейност; 

• Транспортните схеми; 

• Издадените карти на деца до 7 години; 

• Издадените карти на ветерани; 

• Издадените карти на военноинвалиди и военно пострадали. 

 

4.2. Общинско предприятие „Комунални дейности“ 

Извършени са следните дейности по направления от ОП „Комунални дейности“ – Русе: 

 Ремонтно-възстановителни работи по улици и тротоари на територията на община Русе: 

- Положен е общо 23 590,26 т. асфалт за поставяне на пътна настилка (пътища, паркинги и 

пешеходни алеи) в гр. Русе и община Русе; 

- Преасфалтирани са: ул. „Клисура“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Мальовица“, помощни платна 

пред бл. 73, 75, 77, 79, ул. „Любомир Пипков“, бул. „Тутракан“ към Еконт, частична ул. „ТЕЦ“, ул. 

„Петър Берон“ в с. Николово, ул. „Стефан Караджа“, кв. Басарбово, ул. „Червена вода“, ул. 

„Веслец“; 

- Извършено е цялостно асфалтиране на: бул. „Родина“, ул. „Хан Аспарух“, път Русе – Николово, 

Червена вода, с. Сандрово, паркинг бл. 302, ул. „Капитан Добрев“, ул. „Стряма“, ул. „Васил 

Друмев“, паркинг ул. „Котовск“, ул. „Венелин“, ул. „Тича“ вход стадион, Гребна база с. Николово, 

ул. „Лозен“, с. Николово, ул. „Дунав“, гр. Мартен, ул. „Епископ Босилков“, ул. „Юрий Гагарин“, ул. 

„Васил Левски“, гр. Мартен, паркинг зала „Арена Монбат“, ул. „К-н Райчо Николов“, ул. 

„Гълъбец“, паркинг бл. „Плиска“, ул. „Цветница“ от „Плиска“ до „Битоля“, ул. „Митрополит 

Григорий“ от „Плиска“ до „Студентска“, ул. „Батак“, ул. „Белград“, ул. „Чавдар Войвода“, ул. 

„Велес“, ул. „Кариерна“ от бул. „България“ до „Марисан“, паркинг кв. „Чародейка“ до магазин 

„Пацони“, улици пред бл. 210, 212, 209, 202, 201, кв. „Чародейка“, паркинг пред ул. „Д. 

Михайлов“, ул. „Опълченска“, бл. 303, паркинг пред бл. „Люлин“, ул. „Сърнена гора“, ул. „В. 

Търново“ от ул. „Битоля“ до ул. „Св. Дух“, ЖК „Възраждане“, в гр. Мартен към Ромпетрол, 

паркинг и тротоар на ул. „П.Д Петков“, ул. „Зорница“, Кариерна част от Индустриален парк до 

изхода на подлеза, тротоар и паркинг пред бл. „Воден“, ул. „Солун“, паркинг ул. „Ниш“, кв. 

Басарбово пътя до скалния манастир, улична пресечка на бул. „Г. Делчев“ до автомивката, ул. 

„Алея Еделвайс“, паркинг ул. „Преслав“, бл. „Преслав“, ул. „Кавала“, велоалея ул. „Лерин“, 

помощни платна ул. „Ахелой“ 1,2, ул. „Пристанищна“, алеята на градски стадион, пешеходна 

алея бул. „Цар Освободител“, пешеходна алея бул. „Цар Фердинанд“, асфалтов път в Градски 

стадион, път Дружба 1 пред „Солидарност“, алеи около църквата „Вс. Святих“. на площадка на 

Английска гимназия, път в местността „Буйна Яна“ към стрелбището, ул. „Босилеград“, ул. 

„Карлък“ на гребна база с. Николово, паркинг „Вароша“ в Дружба 1, ул. „Шипка“ и ул. „Ушна“ в с. 

Николово, паркинг зала „Арена Монбат“, ул. „Капитан Райчо Николов“ към Паркстрой, ул. 

„Гълъбец“, паркинг на ул. „Плиска“ бл. „Лале“, ул. „Дойран“, ул. „П. Славейков“ пред МГ „Баба 

Тонка“, ул. „Тома Карджиев“, ул. „Алей Възраждане“, бл. „Бистрица“, път към Дунавски кът, ул. 
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„Д. Атанасов“, ул. „Кариерна“ от подлеза до депото на стр. материали, ул. „Байкал“, ул. „Райна 

Княгиня“, ЦДЯ № 5 ул. „Рила“. 

- Извършени са ремонтни дейности по тротоари, паркинги и пешеходни пътеки, както следва: 

ул. „Видин“, ул. „Плиска“ бл. 101,102,103, ул. „Хан Аспарух“, бул. „Цар Освободител“, центр. 

автопаркинг, ул. „Пирот“ Централна автогара, ул. „Николаевска“, ул. „Борисова“, бул. „Липник“ 

до магазини „Кауфланд“ и „Мосю Бриколаж“, бл. „Варош“, пешеходни алеи - Халите до „П. Д. 

Петков“, паркинга на зала „Арена Монбат“, Сарайския мост, ул. „Цибър“, ул. „П. Каравелов“ към 

„Цар Освободител“, по ул. „Драма“, ул. „Мостова“, ул. „Гургулят“, бл. „Леон Танджер“, бул. 

„Скобелев“, ул. „Вардар“, ул. „Чипровци“, ул. „Тунджа“, ул. „Флотска“, ул. „Мостова“, ул. 

„Калоян“, ул. „Хр. Г. Данов“, ул. „Мария Луиза“, Сарайския мост, ул. „П. Каравелов“, ул. 

„Николаевска“, ул. „Борисова“, Паркинг на ул. „Воден“, ул. „Чипровци“, ул. „Дунав“ в гр. Мартен, 

ул. „Плиска“, бл. „Лале“, ул. „Пирот“, бл. „Варош“, пешеходни алеи Халите до ул. „П. Д. Петков“, 

паркинг на бл. „Росица“, бл. „Ясен“, ул. „Рила“; 

- Извършено е запълване на фуги с битум по бул. „Цар Освободител“, бул. „Скобелев“, ул. Плиска, 

ул. „Доростол“, бул. „Съединение“, ул. „Фердинанд“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тутракан“; 

- Извършено е изкърпване на дупки по уличната мрежа в града и кварталите, в т. ч.: по улици в 

града с горещ и студен асфалт - ул. „Хан Аспарух“, бул. „Цар Освободител“, центр. автопаркинг 

- Извършено е запълване на дупки с турбомашина в местността Касева чешма, Русофили, Родина, 

Здравец Изток, ул. „Прага“ и др.; 

- Извършено е полагане на рециклиран материал по пътищата във вилните зони Николово, Касева 

чешма, Буйна Яна и др. 

 

 Улично осветление и пътна сигнализация 

 

- Полагане на хоризонтално пътна маркировка – 32 294,80 кв. м. 

- Изработване и монтаж вертикална пътна сигнализация: пътни знаци със скоби за закрепване до 

0,52 м2  – 2 538 бр.; от 0,52 до 0,80 м2 – 35 бр.; от 0,52 м2 до 3.50 м2  - 61 бр.; стойки за пътни 

знаци – 4.0 м - 12 бр., 3.5 м - 427 бр., 3.0 м - 924 бр., 2,0 м - 558 бр.,1.5 м - 255 бр.,1,0 м – 1 951 

бр.; Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе - пътни знаци със скоби за закрепване до 

0,52 м2  – 1 803  бр., от 0,52 м2 до 0,80 м2  – 35 бр.; от 0,52 м2 до 2.50 м2  – 54 бр.; от 0,52 м2 до 

3.50 м2  – 13 бр.; 

- Изработвaне, ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен /нисък и висок тип/, антипаркингови 

стълбчета, сфери, реперни стълбчета и изкуствени неравности: 

o Монтаж антипаркингови стълбчета и сфери по уличната мрежа на Община Русе – 1 930 бр. 

антипаркингови стълбчета и 143 бр.сфери, 273 бр. стълбчета, модул 913; 

o Възстановяване парапети и огради: 

- Нов парапет – 311,56 л. м.;  

- Увреден от транспортен и човешки вандализъм – 506 л. м.;  

o Отремонтиране парапет от ПТП с Протокол – 166 л. м.; 

o Отремонтиране „изкуствени неравности” – 470.04 л. м.;  
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o Монтиране нови „изкуствени неравности” – 114.08 л. м.; 

o Покритие оградни пана – 512 бр.; 

o Изработване пана оградни за парапет стандартен висок тръбен – 125 бр.; 

o Монтиране елементи „светлоотразителни кабъри“ – по алеята на бул. „Христо Ботев“ – 

336 бр. 

- Поддържане светофарни уредби: 

o Подмяна дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции – 896 бр.; 

o Преброяване трафика на движение в най-натоварените часове на СУ „Кауфланд” и СУ 

„Олимп”, с последваща промяна в Циклограмите и процесорните платки на съответните 

контролери, с цел предотвратяване задръстванията на кръстовищата; 

o Отремонтиране и тест 12 бр. транспортни броячи; нови синодиодни броячи – 14 бр.; 

o Подмяна лампи с нови LED на нов производител с цел наблюдение работата им през 

температурните сезонни времена – общо 22 бр. в СУ Жорела и СУ Печатни платки; 

o Разработване нова процесорна платка за СУ „Олимп“, с цел въвеждане зелена вълна по 

бул. „Липник“ посока Център; 

o Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди – 332 бр. и др. 

 

- Ремонтни, монтажни и възстановителни дейности: 

o Монтиране вертикална Пътна сигнализация (ПС): 

- Транспортен и човешки вандализъм: пребетониране стойки за пътни знаци (ПЗ) – 219 

бр; монтаж нови стойки за ПЗ – 109 бр; 

- Предимство и зад. посока на движение – ПЗ – 671 бр; 

- Забрана за престой и паркиране – ПЗ – 278 бр; 

- Обозначаване пешеходна пътека – ПЗ – 63 бр; 

- За обозначаване инвалидно паркомясто – ПЗ „Д21” – 252 бр.; 

- За стоянки на таксита – ПЗ – 87 бр.; 

- Обозначаване паркоместа за фирми с/у заплащане в Община Русе– ПЗ – 113 бр.; 

- Монтаж и демонтаж ВОД – за асфалтиране, за провеждане състезания на мотоклуб 

„Тъндърс” и „Писта Русе 2017”, за провеждане футболни състезания на клуб „Дунав – 

Русе”, по схеми Община Русе – на ул. „Цар Асен” – межу ул. „Муткурова” и ул. „Шести 

септември”, както и между селата Семерджиево и Ястребово, около рушащ се покрив 

на сграда – ул. „Доростол“, бл. „Твърдина“ – между вх. Б и В, около ОУ „Л. Каравелов” – 

за патронен празник, за пропадането на пътя межу селата Ястребово и Семерджиево с 

последващ демонтаж, на ул. „Щип” за линеен отток, за провеждане авторали „Писта 

2018“ и състезание на мотоклуб „Тъндърс“ – хижа „Приста”, с последващи демонтажи.           

o Заваръчно-монтажни дейности по: 

- Изработване стълбове за улично осветление – 166 бр.; 

- Изработване 10 бр. двойни клетки за Приют безстопанствени животни; 
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- Монтиране еластична ограда на изхода на ул. „Екзарх Йосиф” при ул. „Сент Уан” – 8 л. 

м., кръстовище ул. „Независимост” – бул. „Съединение” – 10 л. м., стария път за с. 

Николово – 28 л. м., при бл. „Лале“ - 8 л. м.; 

- Демонтиране незаконно монтирани колчета на ул. „Драма” при ул. „Прилеп” – 11 бр.; 

- Монтиране заграждения при премахнати пешеходни пътеки по бул. „Цар 

Освободител” – 32,5 л. м., бул. „Скобелев” – 7,5 л. м.; 

- Монтиране оградни пана бул. „Цар Освободител” срещу зала „Арена Монбат” и ОУ на 

МВР Русе – 125 л. м. и др. 

 

 Поддържане улично осветление: 

 

o Подменени електрически лампи и осветителни тела: 

- Улични и паркови осветителни тела – 1 048 бр. нови + 379 бр. отремонтирани + LED - 40 

бр.; 

- Електрически лампи – 3 799 бр., LED различни видове – 530 бр. и др.; 

o Захранване на коледни украси – по главната улична мрежа на гр. Русе и кварталите му – 

общо 599 бр., с последващо разкачане, подвързване и пуск захранване павилиони на 

Коледния базар; 

o Осигуряване на ел. захранване – пл. „Свобода” – сцена; Ларгото пред Държавна опера – 

Русе; Фестивал на ледените фигури; къщичка за охрана - Мартенски базар и 20 бр. 

къщички за мартеници; пл. „Свобода” – турне „Кока Кола”; Парк на Младежта – „Златна 

гъдулка“; бул. „Христо Ботев” – за авторали; Лесопарк „Липник” – Празник на Липата, 

празник с. Николово и събор рокери; пл. „Свобода” – подвързване сцена и за Читалище 

„Гоце Делчев”; пл. „Свобода” – ден на земеделците, мероприятие на БНТ, зала за Ледени 

фигури – монтиране ел. табла, ел. захранване бараката, тест и пуск, направа и монтаж 

осветление на ледените фигури, Парк на младежта – „Великденско съкровище”;  пл. 

„Свобода” – „Живи статуи“ и др.; 

o Подмяна на лампи и улични осветители в населени места от община Русе: 

- Ел. лампи – различен вид и мощност – 1 924 бр.; 

- Улично осветление – различен вид и мощност – 277 бр.; 

- LED осветител – 106 бр. 

o Монтиране стълбове и пуск нови осветления: 

- Стълбове за улично осветление – 186 бр.  

o Отремонтиране съоръжения – паркови осветители – 50W – 166 бр., улични осветители – 

50W – 240 бр. и др. 

 

 Поддържане радиоточки. 

 

 Отдел „Общински приют за безстопанствени животни“ 
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В съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и в изпълнение на приетата от 

Общински съвет - Русе Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на 

община Русе, за периода м. октомври 2015 г. – м. май 2019 г., на територията на община Русе са 

предприети следните мерки: 

- За отчетния период от Общинския приют за безстопанствени животни са заловени общо: 5 136 

бр. кучета, кастрирани в приюта: 2 000, а в Немския кастрационен център /Сдружение „Германо-

Българска помощ за животните“ – 1 505 бр.; осиновени са 1 932 бр., върнати по места са 2 134 бр. 

кучета; 

- Последното преброяване а безстопанствените животни е направено в периода: 06.03-16.04.2018 

г., съвместно с НКЦ „Германо-Българска помощ за животните“, като участваха доброволци от 

НКЦ - Русе и представител на БАБХ - Русе. Към периода на преброяването броят на 

безстопанствените кучета е изчислен на 725 бр. Кастрираните за този период са: 495, а 

некастрираните – 230. Резултатите от преброяванията през последните 10 години показват явна 

тенденция към намаляване на броя на уличните кучета на територията на община Русе – от 4 

904 бр. през 2007 г. до 725 бр. през 2018 г.; 

 През м. февруари 2015 г. Община Русе и Сдружение „Германо-Българска помощ за 

животните“ подписаха 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; 

 Стартира работа през м. юни 2019 г. с Национален център за борба със заразни и 

паразитни болести с цел обследване разнасянето на зарази на кърлежите на 

територията на приюта и град Русе. 

 

4.3. Общинско предприятие „Паркстрой - Русе“ 

 Дейност „Чистота“ 

Извършват се дейности по премахване на нерегламентирани (незаконни) сметища и замърсени 

терени с битови, строителни и растителни отпадъци. За периода са премахнати 224 сметища с 

различна големина на територията на гр. Русе и са изнесени на общинско депо 6 598,100 тона 

отпадъци на 2 721 курса с автотранспорт. 

 

 Дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ 

В отдел „Озеленяване, автотранспорт и механизация“  се извършват дейности по поддържане и 

прочистване на поречия на реки и земни отводнителни канали. За периода е извършено прочистване 

на поречието на река Русенски Лом в участък от 1,500 км, Земния канал в с. Червена вода в 

урбанизираната част и язовира „Образцов чифлик“. Регулярно се косят площите около  язовира в с. 
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Тетово и язовира в Лесопарк „Липник“. За отчетния период са извършени следните основни 

дейности: 

 Изрязване на храсти, саморасли малки дървета и бурени, както и дейности за тяхното 

събиране и изнасяне - 163,500 дка; 

 Механизирано изнасяне на растителност, подравняване и оформяне на терени с багер – 

334 машиночаса; 

 Раздробяване на клони – 301,40 м³ за 213 машиночаса, транспорт на биомаса – 137 

курса; 

 Транспорт на клони в стопанския двор за раздробяване - 93 курса, 372 м³. 

 Транспорт отпадъци на депо – 27,38 т. 

 

Поддържане на сервитутите на общинската извънградска пътна мрежа: 

Дейностите включват прочистването и поддържането на общинските пътища с дължина над 62 

км. Те се извършват регулярно с механизация - обработка на площите с шредер и тракторно косене, 

както и ръчно изрязване на храсти и клони. За отчетния период са извършени следните дейности: 

 Изрязване на храсти, саморасли малки дървета и бурени, както и дейности за тяхното 

събиране и изнасяне – 129,750 дка; 

 Обработка на тревните площи с шредер и тракторна косачка – 758,5 машиночаса; 

 Раздробяване на клони – 215,60 м³ за 174,2 машиночаса, транспорт на биомаса – 98 

курса; 

 Транспорт на клони в стопанския двор за раздробяване - 242,5 м³; 

 Транспорт отпадъци на депо – 27,38 т. ; 

 Механизация багер – 88 машиночаса. 

Прочистване на общински терени, които не са включени в обществената поръчка за 

поддържане на зелената система на град Русе, изграждане на нови зелени площи. За отчетния 

период са извършени следните основни дейности: 

 Изрязване на храсти, саморасли дървета и бурени, както и дейности за тяхното събиране 

и изнасяне - 412,450 дка; 

 Обработка на тревните площи с шредер и тракторна косачка – 95,00 машиночаса; 

 Раздробяване на клони – 286,000 м³ за 200,5 машиночаса, транспорт на биомаса – 130 

курса; 

 Транспорт на клони в стопанския двор за раздробяване -  945,700 м³; 

 Механизация багер – 775 машиночаса; 

 Транспорт отпадъци на депо – 535,100 т.; 

 Транспорт на хумусна пръст и разстилане –  683,00 м³; 

 Предадени са 684,530 тона раздробена биомаса на 257 курса; 

 Извършени са и дейности по изрязване на дървета и клони в малките населени места на 

общината и в гр. Русе. 
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 В отдел „Цветопроизводство и декоративен разсадник“ се произвежда трайна растителност и 

сезонни цветя за осигуряване на дейността, както и за извършване на услуги на граждани. От втората 

дейност са получени приходи в размер на 372 235,25 лв. 

 

 Дейност „Дейности по въздушен транспорт“ 

Община Русе притежава първото и засега единствено общинско летище в България. Летище 

Русе получи лиценз за летателна площадка за малки самолети, което е издадено от Министерството 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 19 декември 2016 г. За получаване 

на лиценз за летателна площадка са извършени дейности по въвеждане на пистата и сервитутите 

около нея в съответствие с изискванията на законодателството. Във връзка с получаването на 

лиценза са извършени следните дейности: 

 Ръчно изрязване на храсти, косене на бурени и изрязване на малки саморасли дървета- 

101,5 дка; 

 Събрани, раздробен и изнесен в стопански двор растителен отпадък- 22 м³; 

 Автотранспорт – 386 курса; 

 Механизация багер – 408 моточаса; 

 Механизация трактор с косачка – 153,5 моточаса; 

 Машинно метене на пистата – 98 моточаса; 

 Третиране с хербицид на пистата – 50 дка; 

 Полагане на нова маркировка – 3 662 м² и др. 

За подновяване на лиценза ежегодно се извършват дейности по поддържане на пистата, 

сервитутите, площите около сградите. Ежедневно се проверява и се поддържа годността на пистата, 

периодично се опреснява маркировката и се косят сервитутните терени.  

 

 Звено „Земеделски земи, мери, пасища, гори“ 

Дейностите на звеното са свързани с:  

 Администриране дейността по отдаване под наем на общинските земи, мери, пасища и 

гори; 

 Участие в подготовката и провеждането на търгове за отдаване под наем на общинските 

земи, мери, пасища и гори; 

 Контролиране на изпълнението на договорите за наем; 

През отчетния период приходите от наем на земи, мери и пасища са в размер на 2 596 665,83 

лева. Звеното поема управлението на общинските гори от 01.01.2017 г. и изпълнява следните 

дейности: 

 Организира и извършва мероприятията, предвидени в горскостопанските планове на 

общинските гори; 

 Извършва охрана на общинските гори; 

 Планира и реализира дейности по противопожарна и растителна защита; 
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 Планира, подготвя и провежда търгове за продажба на дървесина на корен, съгласно 

изискванията на горскостопанските планове и законодателството; 

 Контролира резитбите на дървета, маркира изрязаните дървета и издава превозни 

билети.  

От началото на 2017 г. са проведени 8 търга за продажба на дървесина на корен. Приходите от 

дейността на отдел „Общински гори“ до 01.01.2017 г. от издаване на превозни билети и маркиране 

на дървесина са в размер на 1 175,28 лв., а от 01.01.2017 г. до 31.05.2019 г. - 736 012,89 лв., от които 1 

677,60 лв. са от маркиране и издаване на превозни билети. 

 

Общинско дружество „Общински транспорт Русе“ ЕАД 

 

„Общински Транспорт Русе“ ЕАД е наследник на близо 50-годишни традиции в обществения 

превоз на пътници. През годините предприятието е трансформирано няколко пъти и по различни 

причини. На 31.08.2017 г., Община Русе придоби пълен контрол върху дружеството, чиято дейност се 

осъществява на база утвърдена Транспортна схема, приета от Общински съвет – Русе, като в момента 

се извършва актуализация. Ежемесечно дружеството осигурява около 250 000 пътувания или 3 000 

000 на годишна база.  Към настоящия момент „Общински транспорт Русе“ разполага с 41 тролейбуса, 

от които в движение са 31 бр. Средната възраст на флотилията е 32 години и поради тази причина се 

правят постъпки към обновяването и.  

В града има има 18 автобусни и 7 тролейбусни линии, които реализират около 18 000 

пътувания среднодневно, като на тролейбусния транспорт се падат над 50% от отчетените пътувания. 

Единственият оператор на тролейбусни превози е дружеството „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. 

Цената на превозния документ за единично пътуване е в размер на 1 лев и не е променяна през 

последните няколко години, като не се предвижда увеличаване на цената с оглед на желанието на 

Община Русе да предоставя услугата на социално-приемливи нива. 

 

Показатели Мярка 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общ пробег х. км. 2 030 2 087 1 905 1 714 1 338 

Превозени пътници х. бр. 3 800 3 766 3 195 3 113 3 101 

 

Извършени са: 

 Подмяна и рехабилитация на 70% от контактната мрежа (ВКМ) през 2015 г.; 

 Закупуване на тролейбусния превозвач от икономическа група „ЕГГЕД“ през 2017 г.; 

 През 2019 г. е подписан меморандум за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка 

за изготвяне на цялостна транспортна стратегия; 

 През 2019 г. Дружеството придоби нов терен от близо 44 дка, който беше апортиран в 

капитала му от Община Русе. Теренът ще бъде използван за строеж на ново обслужващо 

депо за нуждите на дружеството, тъй като сегашната база отдавна не отговаря на нуждите, а 

и освен това е под наем; 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

103 
 

 Възстановени са два участъка от контактната мрежа, които не са били предмет на 

рехабилитация по проект от 2015 г., а именно – ул. „Борисова“ и ул. „Тулча“; 

 От м. май 2019 г. е пусната в експлоатация експериментална нощна линия на градския 

транспорт. Тя се изпълнява пилотно за период от една година и основния маршрут свързва кв. 

„Дружба“ с Централна ЖП Гара и е във връзка с изпълнение на проект „CIVITAS ECCENTRIC –

Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и 

товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“ 

 През 2019 г. са закупени 17 бр. употребявани тролейбуси в отлично техническо състояние, от 

които 5 бр. HESS модел  FBW 91T и 12 бр. Skoda TR 21. С тази покупка се гарантира 

техническата осигуреност за изпълнение на транспортната задача за период от около 5 

години.  

 Избрана е нова софтуерна платформа (ERP програма), която да обхваща цялостното 

администриране и контрол на дружеството. Проектът ще бъде реализиран при наличието на 

подходяща грантова схема на ЕС. На финална фаза е техническото задание за изграждане на 

система за видеонаблюдение и контрол на пътникопотока в превозните средства. 
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5. РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 
 

5.1. Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ 

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ 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“. 

И през мандат 2015-2019 продължи активната работа по благоустрояване на градската среда и 

създаването на условия за спорт и отдих на открито. Традиционно, всяка година Община Русе 

обновява по 20 детски площадки и изгражда по две площадки за фитнес на открито и за стрийт 

фитнес, като изгражда и нови спортни игрища.  

През 2018-а година стартира и дългоочакваният мащабен ремонт на близо 140 улици и 

тротоари в Русе, обхващайки всеки един квартал, след като Общината изтегли кредит на стойност 10 

млн. лв. Сред завършените улици са ул. „Отец Паисий“, ул. „Симеон Велики“, ул. „Константин 

Иречек“, ул. „Д-р Петър Берон“ (oт бул. Скобелев до ул. Оборище), ул. „Стефан Стамболов“, ул. 

„Николаевска“, ул. „Сент Уан“ (Сарайски мост до ул. Николаевска), ул. „Антим 1ви“ (ул. „Стефан 

Стамболов“ до ул. „Николаевска“), ул. „Борисова“ (тротоари от ул. „Хан Крум“ до бул. „Скобелев“, от 

бул. „Скобелев“ до ул. „П. Хитов“, от ул. „П. Хитов“ до ул. „М. Луиза“, ул. „М. Луиза“ до бул. 

„Бозвели“,  от бул. „Бозвели“ до Гарата), ул. „6ти септември“ от ул. „Оборище“ до бул. „Бозвели“, ул. 

„Цариград“ (ул. „Панайот Хитов“ до ул. „Мария Луиза“), ул. „Оборище“, ул. „Сливница“, ул. „Панайот 

Хитов“ (с участъци: тротоар от ул. „Борисова“ до Художествена галерия, от ул. „Борисова“ до бул. 

„Цар Освободител“), ул. „Кресна“, ул. „Майор Атанас Узунов“, ул. „Зайчар“, бул. „Придунавски“ (с 

участъци: Рига до ул. „Чавдар войвода“, от ул. „Чавдар войвода“ до ул. „Майор Ат. Узунов“, тротоар 

от ул. „Чавдар войвода“ до ул. „Мостова“), ул. „Васил Петлешков“, ул. „Богдан войвода“, ул. 

„Болярска“, ул. „Студентска“ (с участъци: северен тротоар от ул. „Шейново“ до ул. „Сан Стефано“, 

южен тротоар от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Мадарски конник“, северен тротоар от ул. „Сан Стефано“ 

до заведение Кръстника), ул. „Капитан Маринов“, ул. „Плевен“ (от Била до ул. „К-н Маринов“), ул. 

„Никюп“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Професор Баларев“,  ул. „Иван 

Ведър“ (от бул. „Липник до сграда на фирма Маркам), ул. „Академик Арнаудов“, ул. „Рига“ (между 

ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“ с участъци: южен тротоар от ул. „Котовск“ до бл. „Албена“, южен 

тротоар от бл. „Албена“ до ул. „Нови сад“, южен тротоар от ул. „Нови Сад“ до ул. „Братислава“), ул. 

„Браила“, ул. „Яна войвода“, ул. „Прага“, ул. „Братислава“ (бул. „Липник“ до ул. „Рига“), ул. 
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„Котовск“, ул. „Юндола“, ул. „Захари Стоянов“ (от ул. „Петрохан“ до ул. „Байкал“), ул. „Околчица“, ул. 

„Байкал“, ул. „Тича“, ул. „Петрохан“, ул. „Лозен планина“, ул. „Сакар планина“, ул. „Згориград“ (ул. 

„Шипка“ до ул. „Тича“), ул. „Стоян Заимов“, ул. „Самодивец“, ул. „Сърнена гора“ (в участъка от ул. 

„Лозен планина“ до ул. „Петрохан“), ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Шипка“ (ЖП прелез до ул. „Вискяр 

планина“), ул. „Чая“, ул. „Манастирище“, ул. „Черни връх“, ул. „Изгрев“ (до ул. „Ф. Станиславов“), ул. 

„Филип Станиславов“, ул. „Ради Иванов“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Махаил Хаджикостов“ (с 

участъци: от ул. „Т. Икономов“ до бл.113, тротоар пред бл. 113), ул. „Ганчо Карамаждраков“, бул. 

„Васил Левски“ (кръстовище с бул. „Хр. Ботев“ до Кръгово), ул. „Опълченска“, бул. „Васил Левски“ 

(кръстовище с бул. „Хр. Ботев“ до ул. „Даме Груев“), ул. „Даме Груев“, ул. „Илинден“, ул. 

„Александър Хаджирусев“ (бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Стоян Михайловски“), бул. „Гоце Делчев“ (от 

бул. „Васил Левски“ до ул. „Александър Хаджирусев“ с участъци: западен тротоар от бул. „България“ 

до ул. „Тинтява“, източен тротоар от бул. „България“ до ул. „Христо Ясенов“), ул. „Еленин“ връх (с 

участъци: улично платно от ул. „Студен кладенец“ до бул. „Васил Левски“), ул. „Гео Милев“ от ул. 

„Еленин връх“ до ул. „Изола планина“, ул.“Студен кладенец“, ул. „Стрешер планина“ (от ул. „Студен 

кладенец“ до ул. „Ловеч“), ул. „Генерал Кутузов“ (от бул. „Гоце Делчев“ до р-т Левента), ул. 

„Мальовица“, ул. „Троян“, ул. „Йосиф Дайнелов“ (с участъци: от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „24-ти 

май“), ул. „24ти май“, ул. „Обзор“, ул. „Ропотамо“, ул. „Йосиф Цанков“ от ул. „Йосиф Дайнелов“ до 

ул. „Захари Зограф“ и др. 

 

 Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“ 

 

Дейността на отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“ включва 

съгласуване на проекти по определени части  (5 221 бр.); издаване на 468 бр. разрешения за строеж, 

317 бр. технически паспорти, 293 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация. Част от 

задълженията са свързани  и с прием на граждани, което се осъществява ежеседмично; участие в 

предварителен съвет (201 бр.) по Закона за устройство на територията (ЗУТ), което също се 

осъществява всяка седмица и редовно участие в комисии (147 бр.) по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и ЗУТ (94 бр.) 

През отчетния период отделът е изготвил 202 бр. становища, 1 094 бр. количествено-

стойностни сметки и са изпълнени общо 2 082 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 (222 бр.), 

приемане на строежи (33 бр.) с държавна приемателна комисия (образец №16) и огледи на кметства 

и читалища в Община Русе (35 бр.).  

Освен текущите си задължения, 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 (61 бр.) и изпълнение на процедури по чл. 72-73 от Закона за културното наследство (14 бр.) През 

отчетния период са съборени общо 94 бр. общински сгради, осигурени са изходни данни (241 бр.) и е 

осигурено съдействие на проектанти при изработка на проекти. От експертите на отдела е 

осъществяван инвеститорски контрол на 281 бр. обекти общинска собственост и е упражняван 
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контрол по изпълнение на договори на обекти общинска собственост (612 бр.) Подготвени са: 98 бр. 

договори за проектиране, строителство, строителен и авторски надзор; документи за прекъсване на 

ВиК отклонения (46 бр.)  

Дейностите по Националната програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради (в качеството на представител на възложителя) са свързани с съставяне на приемо-

предавателни протоколи; запознаване с ПСД; изготвяне на протоколи с указания за отстраняване на 

нередности по проекта; срещи и разговори с изпълнител, сдружение на собствениците, строителен 

надзор, инвеститорски контрол; подписване на междинни протоколи (обр. 19) за изплащане на 

извършени СМР – за 17 обекта.  

Извършвани са проверки на място в дворните пространства на детските градини и детските 

ясли на територията на община Русе, с цел установяване състоянието и експлоатационната годност 

на съоръженията за игра в 43 дворни пространства;  проверки за установяване състоянието и 

експлоатационната годност на спортните съоръжения в дворовете на 25 бр. училища на територията 

на град Русе; проверки за установяване състоянието и статута на детските съоръжения, монтирани в 

прилежащите към заведенията за обществено хранене общински терени на територията на град Русе 

– 21 обекта. Обследвана е дълготрайната дървесна растителност в централната градска час: Парк на 

Възрожденците, градина „Батенберг“, градина „Иван Вазов“, градина „Дунав“. Изготвяни и връчвани 

са актове по Закона за административните нарушения и наказания (7 бр.), както и Наказателни 

постановления (3 бр.) и др. 

 

 Отдел „Инвестиционно проектиране“ 

 

През отчетния период задачи на отдел „Инвестиционно проектиране” са свързани с издаване 

на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и промяна предназначението на обекти 

(540 бр.); одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие по ЗУТ (съответствие с 

издадената виза и градоустройство, съгласие от съседи и съсобственици – 1 627 бр.); издаване на 

Разрешение за строеж или отказ за издаване на разрешение за строеж (1 668 бр.); съобщаване на 

разрешение за строеж, след справка в кадастъра и на място за издирване на всички съсобственици и 

заинтересованите лица (4 877 бр.).  

Експерти от отдела са присъствали на откриване на 673 бр. строителни площадки на строежи на 

основание чл.157, ал. 2 от ЗУТ; издали са общо 1 357 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. Регистрирани са 1 117 бр. технически паспорти за строежи, издадени са 297 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 9 947 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.  
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 Отдел „Контрол по строителството“ 

 

През отчетния период задачите на отдел „Контрол по строителството“ са свързани с 

разглеждане на жалби, молби и искания от граждани, и съставяне на протоколи от проверки (2 984 

бр.). При изпълнение на задълженията си по чл. 223 от ЗУТ от инспекторите в отдела са съставени 59 

бр. констативни актове за установяване на незаконни строежи по чл. 225а от ЗУТ и са изготвени 

заповеди за тяхното премахване. Изготвени са 4 бр. заповеди за премахване на преместваеми 

обекти по чл. 56 от ЗУТ. Съставени са 6 бр. констативни актове на строежи, извършващи се в 

отклонение на издадените строителни книжа по чл. 224а от ЗУТ и са изготвени заповеди за тяхното 

спиране. Въз основа на констативни актове за установено незаконосъобразно ползване на строежи 

по смисъла на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ са изготвени 4 бр. заповеди за забрана ползването им. В процеса 

на извършването на проверки по сигнали, жалби, молби и искания на граждани доброволно са 

премахнати 142 строежа. 

Освен текущите си задължения инспекторите в този отдел извършват и специфични такива, 

които са свързани с изготвяне и връчване на актове по Закона за административните нарушения и 

наказания; подготвяне и връчване на Наказателни постановления и др. оперативни задачи. 

 

 Отдел „Устройствени планове и кадастър“  

 

През периода 2015-2019 г. в отдела се работи върху „Общ устройствен план на Община Русе“, 

който е разработен и приет на фаза Предварителен проект – важен стратегически проект за 

устройство на територията на цялата община за следващите 20 години. 

Също така е разработен е и приет на фаза Предварителен проект Плана за застрояване на 

Лесопарк „Липник“ в землището на село Николово. 

Одобрени са варианти за разширение на една от основните пътни артерия в град Русе с 

натоварен трафик - ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ („Сарайския мост“);  

актуализирани са Общите схеми за град Русе на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и рекламно-

информационните елементи по чл. 57 от ЗУТ: Зона „А“ – по ул. „Александровска“ (от пл. „Батенберг“ 

до пл. „Свобода“), Зона „Б” (пл. „Свобода”), Зона „В1“ по ул. „Александровска“ (от пл. „Свобода“ до 

бул. „Цар Освободител“) и Зона „З“ (пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост). Допълнително са 

одобрени и презаверени 1 345 бр. схеми за поставяне, част от които са придружени с проекти за 

преместваеми обекти в границите на имоти - общинска собственост и са издадени 685 бр. 

разрешения за поставянето им, в това число и на рекламно-информационни елементи. Поддържа се 

в актуално състояние регистър за преместваемите и рекламно-информационни обекти по чл. 56 и чл. 

57 от ЗУТ, както и на разрешенията за поставяне. 

През отчетния период, експертите от отдела са издали 710 бр. разрешения или предписания 

за проектиране на ПУП; приключили са 930 бр. процедури по одобряване на ПУП; в резултат на 

изменения в ЗУТ, с цел облекчаване на процедурите за граждани и фирми са извършени над 200 бр. 

служебни съгласувания на задания и проекти, свързани с устройственото планиране. Създадени са и 
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се публикуват регистри за разрешени и одобрени ПУП, в това число и заповедите за одобряването 

им и др. 

Текущите задачи на отдел „Устройствени планове и кадастър” са свързани с издаване и 

презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца (11 150 бр.); геодезическа 

проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради и техническа 

инфраструктура; издаване на удостоверения по Закона за устройство на територията и Закона за 

кадастъра и имотния регистър (2 115 бр.) Извършвани са още дейности по издаване на 

удостоверения, предоставяне на координати на геодезически основни единици (425 бр.), издаване 

на виза за недвижими имоти с указан начин на застрояване, от новоприети ПУП (705 бр.), 

актуализиране на данни в Специализираната карта (планове за регулация, данни за нова и 

подменена техническа инфраструктура и съоръжения) на град Русе и за останалите населени места 

от Община Русе (1 015 бр.) Предоставени са 335 бр. удостоверения за номера на имоти и 

урегулирани поземлени имоти и са завършени процедурите за 375 бр. искания за поправка, 

изменение и отстраняване на непълноти и грешки в кадастрални планове за населените места в 

община Русе и Планове на новообразувани имоти по местности. 

Във връзка с прилагането на новоодобрени планове на новообразувани имоти за територии 

по §4 от ЗСПЗЗ - местности в землищата на гр. Русе, с. Басарбово, с. Долно Абланово и с. Николово, са 

приети и обработени 250 бр. искания за изготвяне на оценки за земеделски земи – 240, от които са 

приключили с издаване на заповеди за придобиване на собственост. Паралелно с това са разгледани 

и се води процедура по възстановяване на собствеността за 25 бр. бивши собственици по решения 

на Общинска служба „Земеделие“  Русе.  

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 3 250 бр.), както и отговори на постъпили молби и жалби. 
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6. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПОДЧИНЕНИ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

6.1. 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“. 

 

 Отдел „Обществени поръчки“ 

През периода 01.01.2015 – 28.06.2019 г., служителите на отдел „Обществени поръчки“, 

прилагайки правилата на Закона за обществените поръчки и правилника към него, са сключили общо  

979 бр. договори.  

В резултат от успешно проведени процедури по смисъла на ЗОП са сключени за: 

 Събиране на оферти с обява – 123 бр. договора;  

 Процедури по ЗОП – 453 бр. договора; 

 Публични покани – 105 бр. договора; 

 Ценови оферти – 298 бр. договора. 

Ниският относителен дял на обжалваните актове във връзка с процедури по възлагане на 

обществени поръчки е показател за ефективната работа по прилагане на материалните разпоредби 

на закона, осигуряване на публичност и прозрачност. 

Общинската администрация, както и администрацията на общинските предприятия се 

подпомагат ежедневно чрез оказване на правна и методическа помощ от служителите на отдел 

„Обществени поръчки“. 

 

 Отдел „Човешки ресурси“ 

В отдел „Човешки ресурси“ през отчетния период ежемесечно са подготвяни и актуализирани 

длъжностни и поименни щатни разписания, съобразно изискванията на действащите нормативни 

актове, решенията на Общински съвет - Русе и докладите на преките ръководители за подобряване 

организацията на работа на съответните дирекции и отдели. Ежегодно са актуализирани 

програмните продукти за заплати и отпуски с настъпилите промени. За всяка календарна година е 

създавана организация за разработване и приключване на атестационните формуляри на 

служителите в общинската администрация и въз основа на получените оценки за изпълнение на 

длъжността са издавани заповеди за повишаване в ранг и заплата. Подготвяни са годишни планове и 

отчети за задължително и специализирано обучение на служителите. Тримесечно и годишно са 
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изработвани и изпращани статистически отчети за числеността, движението на кадрите и работната 

заплата в общинската администрация и кметствата. Дейностите по планиране, набиране, 

назначаване, преназначаване и освобождаване на служители включват над 3 200 бр. издадени 

заповеди във връзка с осъществяване и отчитане на служебните и трудовите задължения, 

подготвяне и връчване трудови договори или актове за възникване на служебно правоотношение, 

прекратяване на правоотношение, допълнителни споразумения и други. Подготвяни са и са 

изпращани в законоустановените срокове уведомления по чл.62 от КТ до ТД на НАП гр. Русе. 

Подготвяни са множество писма, служебни бележки, производствени характеристики за ТЕЛК, 

удостоверения, справки за Сметна палата, Агенция ДФИ, МВР. Актуализирани са над 150 длъжностни 

характеристики, проведени са 19 конкурса за заемане на длъжност, извършвани са  ежедневни 

дейности във връзка с оформяне и съхраняване на служебните и трудови досиета, оказвана е 

подкрепа на общинските предприятия, звена и кметства за развитие и управление на персонала.  

 

 Отдел „Правно нормативно обслужване“ 

Функциите и задачите на отдел „Правно-нормативно обслужване”, са във връзка с 

осигуряването на законосъобразното функциониране на общинската администрация.  

През последните четири години юрисконсултите са осъществили процесуално 

представителство и са водили над 1 028 спорни, безспорни и изпълнителни производства пред съд, 

особени юрисдикции и съдебни изпълнители.  

Във връзка с осъществяването от юрисконсултите на Община Русе процесуално 

представителство, следва да се отбележи, че е налице тенденция към намаляване броя на водените 

срещу Общината дела. През отчетния период е налице тенденция към увеличаване броя на 

образуваните административно-наказателните производства срещу физически, респ. юридически 

лица, извършители  нарушения  на Наредбите на Общински съвет Русе. 

В по-голяма част от делата, образувани 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., като през отчетния период юрисконсултите са участвали в 1 630 комисии.   

 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 са прегледали и съгласували над 

67 020 документа, в това число договори, заповеди, наказателни постановления, над 797 

предложения до Общински съвет - Русе, изготвили са над 10 127 писмени становища, доклади, 

договори, заповеди, жалби, писмени защити, искови молби, засягащи дейности на ресорните 

дирекции и отдели, участвали са в над 16 комисии, свързани с подготовката на проекти за 

подзаконови нормативни актове,  издавани от Общински съвет - Русе. 
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За защита интересите на Община Русе, през отчетния период са изпратени 110 покани за 

доброволно изплащане на сумата от 174 850,04 лв., образувани са 90 изпълнителни дела за 

принудително събиране на сумата от 144 975,42 лв. 

 

6.2. Дирекция „Административно обслужване“ 

 Отдел „Гражданско състояние“  

В Община Русе се извършват над 130 административни услуги, като част от тях се предлагат 

електронно – сред тях са записването в училища, детски ясли и градини, справка и заплащане на 

местни данъци и такси и други задължения. За улеснение на гражданите, от края на месец август 

2019 г. се предлагат още 63 административни услуги, които могат да се заявят електронно. Сред тях 

са издаване на удостоверение за настоящ адрес; издаване на удостоверение за семейно положение; 

разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж; 

издаване на удостоверение за декларирани данни; издаване на карта за безплатно паркиране на 

МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране; заверка на 

документи по гражданско състояние за чужбина; вписване на сдруженията на собствениците в 

общинския регистър и други. Планира се поетапно да се въведат още услуги, както и възможността 

заплащането им също да се извършва електронно. 

За периода 11.09.2015 г. – 24.06.2019 г. са обслужени административно граждани и са 

издадени 20 774 документа по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения за семейно положение, 

съпруг и деца – общо 2 042 бр.; 5 892 бр. удостоверения наследници; 2 104 бр. удостоверения за 

раждане (дубликат); 1 494 заверки за чужбина; обработени са 7 642 адресни регистрации, от които 2 

293 бр. за постоянен адрес и 6 349 бр. за настоящ адрес и др.  

За отчетния период са съставени 1 069 акта за раждане, 336 акта за сключен граждански брак, 

обработени са над 40 000 актуализационни съобщения за допълване или корекция на данни при 

издаване на удостоверения и справки, изготвени са отговори на около 2 738 постъпили писма с 

искане за предоставяне на информация и документи от държавни органи и институции, физически и 

юридически лица и др.  

За запазване целостта на архивните регистри и подобряване на ефективността на работа при 

издаване на удостоверения, въз основа на Регистъра на населението са цифровизирани и въведени в 

програмен продукт 660 757 акта по гражданско състояние. 

 

 Отдел „Информационно и административно обслужване“ 

За периода 2016 - 2019 г. са осъществени следните дейности:  

 Регистрирани са общо 363 234 бр. документи, от които 300 300 преписки и 66 970 междинни 

документи; 

 През 2016 г. са проведени избори за избиране на Президент и Вицепрезидент на Република 

България и национален референдум; 

 През м. март 2017 г. са проведени избори за избиране на народни представители; 

https://school.ruse-bg.eu/
https://dzpriem.ruse-bg.eu:3443/index
https://ruse.imeon.bg/frmKinRequest.aspx
https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/274/index.html
https://www.ruse-bg.eu/index.php?page=647&fbclid=IwAR0NAPUJpjZsABFCIqjU6JQYCfDQpW_x7YPpg-AU9I5BOM3K-A7uj0dvCkY
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 През м. май 2019 г. са проведени избори за избиране на членове на Европейския парламент 

от Република България; 

 От 2016 г. чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация 

(ИИСДА) се поддържа и попълва информация в новата версия на Административния регистър, 

Регистъра на услугите, годишния доклад за състоянието на администрацията и самооценката 

на административното обслужване; 

 Съгласно Приложение №1 към чл. 4, ал. 2 от Общи условия за обмен на електронни 

документи между участници, регистрирани в административен регистър 2017 г. е подадено 

заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в 

електронен обмен на документи; 

 От 01.11.2018 г. Община Русе е реален участник в електронния обмен на документи между 

администрациите; 

 През 2018 г. е подадено заявление и е получено одобрение за присъединяване към средата 

за междурегистров обмен (RegiX) на Община Русе; 

 Писмени отговори на граждани и юридически лица за периода по Закона за достъп до 

обществена информация - 79 бр. 

 

 Отдел „Управление на етажната собственост“ 

През мандат 2015-2019 г. са осъществени следните видове дейности: 

 Регистрирани Сдружения на собствениците по програма „Енергийно обновяване на 

българските домове“ с европейски средства - 22 броя; 

 Регистрирани Сдружения на собствениците по програма „Национална програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради 2015-2017 г.” – 99 броя;   

 Поддържана се Публичен регистър на Сдруженията на собствениците по програма 

„Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 2015-

2017 г.”, публикуван на интернет страницата на Община Русе; 

 Изработени и предадени на Регионална енергийна агенция - Русе: Удостоверения за 

регистрация на Сдружения на собствениците по чл.46 а от Закона за управление на етажната 

собственост /ЗУЕС/ - 90 броя и регистрационни карти на сградите по програмата – 53 броя. 

 Уведомления за промени в обстоятелствата по вписани сдружения на собствениците - 20 

броя; 

 Уведомления за промени в органите на управление на етажната собственост по чл. 46 б  от 

ЗУЕС – 2 871 броя; 

 Заявление за вписване на сграда/вход в режим на етажна собственост – 102 броя; 

 Осъществяване на огледи и проверки на място в самостоятелни обекти на собственици при 

подаден сигнал/жалба в Община Русе и изготвяне на Констативни протоколи съвместно с 

други отдели от Община Русе – 182 броя; 

 Писмени отговори на молби, жалби и сигнали на граждани по ЗУЕС – 2 601 броя; 
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 Консултиране на граждани и на представители на органите на управление/на контрол на 

сгради/входове по прилагане на правните норми ЗУЕС – 6 632 броя; 

 Писма до органите на управление за изтекъл мандат /напомнящи писма/ – 3 243 броя;  

 Писмени отговори на писма и справки до институции – МРРБ; МВР; МВР - Районна 

прокуратура; Районен съд – Русе, Административен съд – Русе, Областен управител и 

дирекции/ отдели в Община Русе – 416 бр. документи и 14 бр. справки; 

 Съставяне на актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ по чл. 57, ал. 4 от 

ЗУЕС и Наказателни постановления на Кмета на Община Русе – 2 броя; 

 Представляване Кмета на Община Русе на Общи събрания в сгради/входове в които има 

общински нежилищни имоти – 5 броя; 

 Указване на методическа помощ по коректно попълване на Заявления /регистрация/ и 

Уведомления по чл.46 б. „б” /пререгистрация/ по ЗУЕС на юридически и физически лица, 

които са възложени правомощията или част от тях на управителния съвет /управителя, които 

не са собственици по чл.19, ал.8 от ЗУЕС /„професионални управители“/ – 1. Юридическо лице 

/фирми/ – 192 броя;  2. Физически лица – 36 броя; 

 

6.3. Дирекция „Финансово-стопански дейности”  

Дирекция „Финансово-стопански дейности” формира финансовата политика на Община Русе и 

организира и направлява бюджетния процес, подпомага кмета на Общината за правилното и 

законосъобразното използване на финансовите ресурси, осъществява текущ контрол и оценка на 

изпълнението на общинския бюджет и предлага решения за ефективно регулиране, организира 

финансовата и счетоводната дейност на Общината, организира отчитането на собствените приходи в 

общинския бюджет, консолидира отчета на Общината с отчетите на второстепенните разпоредители, 

организира отчитането на проектите и програмите със средства на Европейския съюз и други 

международни програми, консолидира отчетите на проектите и програмите със средства на 

Европейския съюз и други международни програми на Общината и на всички второстепенни 

разпоредители, разработва средносрочни прогнози и анализи за финансовото състояние на 

Общината, осъществява връзките и взаимодействието с републиканския бюджет и други финансови 

институции. 

Бюджетът за 2019 г. е разработен, разгледан на публично обсъждане и приет с Решение на 

Общинския съвет - Русе. Той е в размер на 138 045 361 лв. и бележи ръст с 41,79% спрямо бюджета 

за 2015 г., който е в размер на 97 356 613 лв.  

Размерът на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на 

Община Русе за периода 2015-2019 г. разпределени под формата на субсидии по Механизъм за 

определяне на субсидиите за общините е както следва:  
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Взаимоотношения 

 с ЦБ 

2015 г. 

/ЗДБРБ за 

2015 г./ 

2016 г. 

/ЗДБРБ за 

2016 г./ 

2017 г. 

/ЗДБРБ за 

2017 г./ 

2018 г. 

/ЗДБРБ за 

2018 г./ 

2019 г. 

/ЗДБРБ за 

2019 г./ 

ръст на 2019 

г. спрямо 

2015 г. 

Обща субсидия 42 310 280 44 566 283 49 014 088 55 484 905 63 805 401 50,8% 

Изравнителна 

субсидия 

5 479 400 5 481 000 5 484 000 5 826 800 5 826 800   6,34% 

Капиталова 

субсидия 

1 082 200 1 173 700 1 295 900 1 390 200 1 497 200 38,35% 

Трансфер за 

зимно 

поддържане и 

снегопочистване 

   253 100  53 100  253 100   253 100   253 100    0% 

Общо 

взаимоотношени

я с ЦБ: 

49 124 980 51 474 083 56 047 088 62 955 005 71 382 501 45,31% 

 

- През периода 2015-2019 г. са планирани средства за финансиране на културните институти – ДТ 

„Сава Огнянов” – 100 000 лв., Държавна опера – 100 000 лв. и Държавен куклен театър – 32 000 

лв.; 

- Общинските бюджети за периода 2015-2019 г. са балансирани в своята разходна част, спрямо 

приходите; 

- Планираните средства за стипендии на трима студенти през 2019 г. са увеличени с 13,5% спрямо 

2015 г. Осигурени са средства за Награда „Русе“; награда „Русе-21век“; помощи за подпомагане 

на приемни семейства за 7-дневна почивка в размер на 300 лв. на дете; средства за общински 

фонд „Бедствия и аварии“; за борба с трафика на хора; за превенция на СПИН; за издръжка на 

детските педагогически стаи; средства за издръжка на детски градини, ясли и други; 

- През 2015 г. за оборудване на детските градини са предвидени 40 000 лв., 2016 г. – 43 000 лв., 

2017 г. – 200 000 лв., в т.ч. и ремонти, за 2018 г. – 200 000 лв. и през 2019 г. за оборудване, 

ремонти, в т.ч. дворни пространства - 150 000 лв.;  

- Осигурените средства за общинска програма „Асистирана репродукция“ за периода 2015-2019 

г. са увеличени с над 22%; 

- В бюджета за 2019 г. са планирани средства за малките населени места за благоустрояване и 

ремонт на улици в размер на 1 020 000 лв., в т.ч. за фонд „Малки населени места” – 320 000 лв. 

През периода 2016-2019 г. средствата за фонда запазват размера си от 320 000 лв., а за 

благоустрояване и ремонт на улици общината планира средства по 700 000 лв. от 2017 до 2019 г.;  

- В бюджета за 2019 г. са осигурени субсидии за читалищата – 20 000 лв. като дофинансиране с 

общински приходи, както и 100 000 лв. за ремонт и за отоплителни уреди на читалищата от 

малките населени места; 
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- Програма „Спорт”  през 2019 г. бележи ръст с 73% от 520 000 лв. за 2015 г. на 900 000 лв. през 

2019 г.; Програма „Туризъм“ – ръст от 10% за периода 2015-2019 г.; Културен календар на 

Община Русе – ръст от 604 500 лв. през 2015 г. на 814 808 лв. през 2019 г. 

- Фондация „Русе - град на свободния дух” – запазва размера на финансирането от 100 000 лв.; 

- През 2018 г. са планирани 54 000 лв. за ледена пързалка, а през 2019 г. средствата достигат 

60 000 лв. – ръст над 11%;  

- През 2018 г. са осигурени 150 000 лв. за финансиране на събития във връзка с провелото се 

Световно първенство по волейбол в град Русе; 

- Ежегодно се осигуряват средства за подпомагане дейността на Клубовете на пенсионера, 

инвалида и други сдружения – наблюдава се ръст през 2019 г. с 56,60% спрямо 2015 г.; 

- През 2019 г. са осигурени средства по общински проект „Мерки за подобряване качеството на 

въздуха“, а средствата за санитарната програма на общината за борба с кърлежи и комари от 

200 000 лв. през 2015 г. са увеличени на 240 000 лв. през 2019 г.; 

- Осигурените средства от общински приходи за зимно поддържане и снегопочистване са 

увеличени с 250 000 лв. /от 200 000 лв. през 2015 г. на 450 000 лв. през 2019 г./; 

- Транспортната субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 18 години на 

закрити училища в град Русе и кметствата и деца до 7 години, както и за процентно намаление 

на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания и ученици от 720 000 лв. през 2015 г. е 

достигнала размер на 862 000 лв. през 2019 г.; 

- Инвестиционната програма за 2019 г. е с общ размер 60 642 257 лв., в т.ч. 37 614 230 лв. 

инвестиционни разходи, финансирани със средства от ЕС. Ръстът спрямо 2015 г. е 48,05%. През 

2015 г. са планирани за изпълнение 149 бр. обекта, а през 2019 г. броят им достига 237 обекта. 

В резултат на създадената организация за вътрешен контрол и спазване на финансовата 

дисциплина, Община Русе в периода 2015-2019 г. е приключвала отчетните периоди без просрочени 

задължения. 

Отчетът на Общината, освен изпълнение на показателите по бюджета, включва и следните 

отчети: на инвестиционната програма; за изпълнение на средствата от ЕС и други международни 

програми; на чуждите средства; на план-сметките на общинските предприятия; Годишния отчет за 

състоянието на общинския дълг и др. 

            Изпълнението на собствените приходи за 2018 г. е нараснало спрямо 2015 г. в абсолютна 

стойност с  4 007 465 лв., което е с 10.82 % и по години е както следва: 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

37 037 222 лв. 37 809 366 лв. 41 928 229 лв. 41 044 687 лв. 

 

За отчетните 2015, 2016, 2017 и 2018 г., по прихода и разхода са реализирани следните 

показатели:  

Година 2015 2016 2017 2018 
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по прихода 106 148 хил. лв. 116 579 хил. лв. 121 722 хил. лв. 131 044 хил. лв. 

по разхода 86 354 хил. лв. 98 309 хил. лв. 99 136 хил.лв. 108 354 хил. лв. 

преходен 

остатък 

19 794 хил. лв. 18 270 хил. лв. 22 586 хил.лв. 22 690 хил. лв. 

Реализираният преходен остатък е насочван в съответни дейности и функции по бюджета, 

съгласно решение на Общинския съвет и е позволявал на Общината да реализира своите програми в 

областта на културата, образованието, социалните дейности и инвестиционната политика. 

             

Изпълнението по функции на бюджета е както следва: 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

І.     Общи държавни служби 7 144 694 7 367 791 7 743 870 8 198 046 

II.    Отбрана и сигурност 1 386 184 1 460 655 1 448 102 1 572 401 

ІІІ.   Образование 32 831 723 34 978 143 39 845 732 43 519 025 

ІV.   Здравеопазване 4 109 076 4 191 143 4 132 760 4 866 544 

V.    Социално осигуряване, 

подпомагане  и грижи 

8 444 980 8 600 687 9 538 671 10 292 171 

VІ.   Жилищно строителство, 

БКС и опазване на околната 

среда 

34 597 377 28 606 647 24 941 357 27 381 064 

VІІ.  Култура, религиозни 

дейности и почивно дело 

4 894 955 8 163 399 6 390 972 6 285 596 

VІІІ. Икономически 

дейности и услуги 

5 030 258 4 859 538 5 088 534 6 201 024 

ІХ.   Разходи 

некласифицирани в др. 

функции          

201 428 81 464 6 136 37 925 

Общо 98 640 675 98 309 467 99 136 134 108 353 796 

Изпълнението във функции: ІІІ. „Образование”; ІV. „Здравеопазване”; V. „Социално 

осигуряване, подпомагане  и грижи”; и VІІ. „Култура, религиозни дейности и почивно дело“ като цяло 

през 2018 г. /64 963 336 лв./, спрямо 2015 г. /50 280 734 лв./ се е увеличило с 29,20% или в абсолютна 

стойност с 14 682 602 лв. Изпълнението  на бюджета 2018 г., спрямо 2015 г. се е увеличило с 9,85% 

или в абсолютна стойност с 9 713 121 лв., като с това се реализира една от основните функции на 

Общината: да предлага добри здравни, социални, културни и образователни услуги/ условия за 

гражданите.                                   

Изпълнението на инвестиционната програма за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., заедно със 

средствата от Европейския съюз, е както следва: 
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Година 2015 2016 2017 2018 Общо  

2015-2018 

Общо 54 780 151 15 250 378 14 603 043 34 914 970 119 548 542 

по бюджета 5 130 624 13 412 826 6 733 027 8 429 513 33 705 990 

със средства от ЕС 49 649 527 1 837 552 7 870 016 26 485 457 85 842 552 

 

За периода 2015-2019 г. дирекция „Финансово-стопански дейности“ е организирала 

бюджетирането и отчитането на следните проекти:  

- По ОП „Развитие на човешките ресурси“: „Приеми ме“; „Обучение и заетост на младите хора“; 

„Нова възможност за младежка заетост“; „Независим живот“; „Операция - осигуряване на топъл 

обяд“; „Общностен център-активно включване“; „Ранно детско развитие“; 

- По ОП „Региони в растеж“: в „Техническа помощ” 2014-2020;  „Ремонт на пет учебни заведения 

от образователната инфраструктура”; „Комплекс за  социални услуги в домашна среда“; 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 

отдих”; „Интегрирана система за градски транспорт – 2 етап“; „Изграждане на социални жилища 

за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не 

могат да се ползват от условията за жилищно настаняване на Община Русе“ и др.; 

- По ОП НОИР - „Богатство на различията”; 

- По ОП „Добро управление“ - проект „Областен информационен център“; към ДФ „Земеделие“ -

Разплащателна агенция:  „Схема за единно плащане на площ” - СЕЛП 1 - в ПГСС „Ангел Кънчев“; 

- По програма „Еразъм“ – в  училищата и 1 детска градина; ТГС на Регионален Исторически музей, 

като партньор на РУ „А. Кънчев“ – SDITOROMAN „Подкрепа за развитие на иновативен 

туристически продукт – Маршрут на римските императори и Дунавски път на виното“; проект 

„LIVE - Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното 

течение на Река Дунав, между Румъния и България”; 

- По Програма за трансгранично сътрудничество: ТГС 115 ROBG-130 - „Рехабилитация на кейовите 

стени на пътнически терминал Русе - център и подобряване на навигационните условия на 3 

корабни места по проект „Развитие на р. Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе - 

Гюргево с Пан-европейски транспортен коридор”; проект CIVITAS ECCENTRIC; „Инвестиране в 

пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и окръг Гюргево с 

транспортна мрежа  TEN-T“; „Реконструкция и представяне на значими културни 

забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион   Русе – Гюргево“; „Добре 

развита транспортна система в Еврорерион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T-

мрежата“; Проект LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух” Община Русе, като партньор на Софийска община и проект по Българо-

Швейцарската програма „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други 

уязвими групи на територията на общини в Област Русе“. 
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Консолидираният годишен финансов отчет на Община Русе обхваща дейността на Общината, 

като първостепенен разпоредител и на 77 бр. второстепенни разпоредители с бюджети, както 

следва: училища - 31 бр.; детски градини (ОДЗ и ЦДГ) - 19 бр.; кметства - 12 бр.; три културни 

института, - Регионалната библиотека, Регионален исторически музей, Художествената галерия; 

общински предприятия и звена - 12 бр., в т.ч. ОП „Русе Арт”, ОП „Управление на общински имоти”, ОП 

„Комунални дейности”, ОП „Спортни имоти”, ОП „Социално предприятие Обществена трапезария“ 

(СПОТ), ОП „Паркстрой – Русе”, ОП „Обреден дом - Русе”, Обединено счетоводство „Социални 

дейности”, Филиално счетоводство „Детски ясли, детска млечна кухня и медицинско обслужване в 

образованието“, СЗ „КООРС”, Общински младежки дом, Общински детски център за култура и 

изкуство. 

Годишните финансови отчети на Общината за 2015, 2016, 2017 и 2018 г. са успешно заверени 

от Сметна палата с „немодифицирано мнение“,  което съответства на бившето одитно становище 

„без резерви“. 

Създадената организация и въведените контроли на приходите и разходите, допринасят за 

ритмичното и срочно изпълнение на приходната и разходната част на бюджета, с което се реализира 

балансирано бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета.  
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7. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

7.1. Дирекция „Обществен ред и сигурност” 

За периода : 

 Подобрена е защитата на компютърната система, осигуряваща работата на администрацията с 

цел недопускане на нерегламентирана намеса и подобряване качеството на обслужване на 

потребителите; 

 Разширена е системата за видеонаблюдение на територията на общината, с цел охрана на 

общинската собственост и контрол на спазването на организацията на движението. 

Информацията е достъпна за ОД МВР – Русе; Обхватът на видеонаблюдението е разширен с 

включването на кварталите „Средна кула“ и „ДЗС“ с цел превенция на подходите към 

населените места. Системата за видеонаблюдение е разширена също с включване на 

районите на крайбрежните пространства под „Парк на младежта“, района около „Паметник 

на моряка“, пробивът при Кауфланд, входно изходните участъци на град Русе в посока Варна 

и София и изхода на кв. „Долапите”; 

 Постигнато е добро взаимодействие между Община Русе, общинските предприятия и 

структури на Единната спасителна система за по-бърза реакция при получаване на сигнали от 

граждани. Сигналите, касаещи Община Русе, постъпват едновременно в структурите на 

Единната спасителна система и в Общината, което значително намалява времето за реакция; 

 Изготвен е технически проект за рехабилитация на язовир „Образцов чифлик“ с цел 

кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020“. Целта е превръщането на 

язовира в добро и безопасно място за отдих;  

 Изградена е онлайн базирана система за контрол на водните нива на язовир Николово и река 

Русенски Лом с цел  непрекъснато наблюдение и получаване на алармени сигнали при 

наближаване на критични нива; 

 Изградена е система за мониторинг и визуализация в реално време на качествените 

показатели на въздуха в град Русе. 

 

7.2. Отдел „Вътрешен одит” 

Дейността на отдела се осъществява чрез извършване на одитни ангажименти за увереност и 

консултиране, при които се предоставя независимо мнение или извод относно одитираните 

процеси/системи по отношение на съответствието им със законите, вътрешните актове и договорите, 

надеждността и цялостността на финансовата информация, ефективността и ефикасността на 

оперативната дейност, опазването на активите. Одитната дейност се основава на Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор, Международни стандарти, утвърдената от министъра на 
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финансите методология и вътрешни правила и инструкции. Тези ангажименти се извършват съгласно 

Стратегически и Годишен план, утвърдени от Кмета на Общината.  

- За първата година на управление, отдел „Вътрешен одит” е извършил 19 одитни ангажимента за 

увереност, от които 3 в общината – отдел „Търговия и наемни отношения” и два одита в отдел 

„Здравни и социални дейности”, 2 в общински предприятия /”Русе Арт” и „Спортни имоти”/, 2 в 

кметства /Хотанца и Сандрово/. Останалите одити са в училища и детски градини на територията 

на общината, както като структури, така и по отделни съществени процеси от дейността им. В 

резултат са дадени са 42 препоръки.  

- За втората отчетна година отделът е извършил 17 одитни ангажимента, от които 1 за 

консултиране. Одитирани са следните обекти: в общинска администрация – процесите по 

командироване, подбор на лицензирани доставчици на социални услуги, квалификация и 

изпълнение на договор за обществена поръчка; в ОП „СПОТ”, Филиално счетоводство „Детски 

ясли, детска млечна кухня и медицинско обслужване в образованието”, Общински младежки 

дом и РБ „Любен Каравелов”; Кметства Семерджиево и Ново село, както и по процеси и 

структури от сектор „Образование”. Издадени са 25 препоръки.  

- За следващия отчетен период в отдела са извършени 16 одитни ангажимента, от които 4 са за 

консултиране, останалите за увереност. Обекти, в които са осъществени одити са: общинска 

администрация – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; звено и отдел „Информационно и административно обслужване”; ОП 

„Паркстрой” и ОП „СПОТ“; Кметство Червена вода; „ЦДМ 1 – Русе” ЕООД, Регионален 

исторически музей и няколко структури и процеси в училища и детски градини. Като неотменна 

част от работата на отдела са извършени 4 одитни ангажимента за консултиране – в Община Русе 

относно използване на ПОС устройства, ОУ „В. Априлов” – по определяне и изплащане на 

възнаграждения и други. Издадени са 18 бр. препоръки. 

- За 2018 г. са извършени 15 одитни ангажимента за увереност и 1 за консултиране, свързан с 

готовността на Общината за прилагане на Регламент 2016/679. Одитите за увереност обхванаха 

дейността на отделите „Транспорт” и „Екология” и звено „Финансов контрол” в общинска 

администрация, Кметствата Мартен и Бъзън, Център за подкрепа за личностно развитие 

Общежитие за средношколци, СЗ „КООРС” и „ДКЦ 1 – Русе” ЕООД, както и организацията и 

провеждането на 57 и 58 фестивал „Мартенски музикални дни”. Обичайно в обхвата на одитната 

дейност попаднаха и няколко училища и детски градини, съобразно включените процеси и 

обекти от годишния план. Из дадени 44 бр. препоръки. 

- Към м. юни 2019 г. са извършени 4 одитни ангажимента за увереност и 2 за консултиране. 

Проверките обхванаха дейността на „Общински транспорт Русе 1” ЕАД, „Общински транспорт 

Русе” АД, ОП „Комунални дейности” по процесите за събиране на приходи и инвентаризации, 

две детски градини по процеса за извършване на разходи за издръжка и инвентаризации и 

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков Русе” ЕООД за основните приходи и разходи на дружеството. 

Консултантските ангажименти са свързани с подпомагане на ръководството за ефективно 

управление на разходите и окомплектоване на здравни досиета. В резултат от установените 

пропуски и нарушения са дадени 47 препоръки.  
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 Вътрешният одит извършва и неофициални одитни ангажименти като рутинни дейности за 

консултиране, обмяна на информация, устно и/или писмено предоставяне на съвети и мнения, 

преглед на изготвени документи, участия в комисии и др. За петгодишния период са извършени 47 

такива ангажимента, отразени в заведен за целта регистър. За всички установени през отчетния 

период индикатори за измама са сезирани компетентните органи. 

 Ежегодно одиторите от отдела са извършвали и проверки на изпълнението на дадените 

препоръки, като тенденцията е да се изпълняват своевременно, адекватно и ефективно. 

 

7.3. Звено „Финансов контрол” 

Предварителният финансов контрол в Община Русе продължава да се утвърждава като 

надежден и ефективен. За посочения период, звено „Финансов контрол” е осъществило 

предварителен финансов контрол за законосъобразност на всички документи и действия преди 

поемане на задължения и преди извършване на разходи в Община Русе и 77 второстепенни 

разпоредители с бюджетни средства към Общината. При осъществяване на своята дейност, 

финансовите контрольори са издали приблизително 70 132 броя контролни листи. 

Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за осъществяване на 

предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе утвърдени към СФУК на 

общината. 
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8. КМЕТСТВА 

 

През мандат 2015-2019 г. Община Русе провежда кампанията „Малки населени места“ 

ежегодно като средствата, които се отпускат, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към 

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

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

През отчетния период на конкурсен принцип бяха финансирани общо 64 проекта на обща 

стойност 1 277 774 лв., осигурени от бюджета на Община Русе. 

През 2019 г. Община Русе проведе Кампания „Малки населени места“ за пета поредна година. 

В бюджета за 2019 г. са планирани средства за малките населени места за благоустрояване и ремонт 

на улици в размер на 1 020 000 лв., в т.ч. за фонд „Малки населени места” – 320 000 лв. През периода 

2016-2019 г. средствата за фонд „Малки населени места“ запазват размера си от 320 000лв., а за 

благоустрояване и ремонт на улици общината планира средства по 700 000 лева от 2017 до 2019 г.  

В бюджет 2019 г. са осигурени субсидии за читалищата – 20 000 лв. като дофинансиране с 

общински приходи, както и 100 000 лв. за ремонт и за отоплителни уреди на читалищата от малките 

населени места. 

 

 Село Басарбово 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Изграждане на обществена спортна зала в село Басарбово“ - 16 417,90 лв.; 

- 2016 г.: „Реконструкция на парково пространство за широко обществено ползване в 

центъра на с. Басарбово” - 26 995,20 лв.; 

- 2017 г.: „Създаване на кът за отдих на възрастни хора в село Басарбово“ - 24 000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Ремонт, рехабилитация и благоустрояване на обръщателна автобусна спирка 

и прилежащите и площи за обществени нужди в село Басарбово“ - 23 999,80 лв.; 

- 2019 г.: „Ремонт на Народно читалище „Свети Димитър Басарбовски“ 1902 в село 

Басарбово“ - 23 999,00 лв. 

 По програма „Русе – Европейски град на спора 2016 г.“ са реализирани проект „Здрави деца, 

щастливо детство“ и проект „Шахматен турнир на открито „Бенони“ за деца и възрастни“; 

 Реализиран е проект „Басарбовци на мегдана“, финансиран от Община Русе; 

 Извършен е ремонт на подовата настилка в храм „Свети Димитър Басарбовски“, финансиран 

от Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет; 

 Цялостно е асфалтирана ул. „Бели Лом“ /380 кв. м./; 

 Възстановена е част от асфалтовата настилка на ул. „Г. С. Раковски“, част от асфалта  на ул. 

„Васил Левски“; 

 Асфалтирани са частично ул. „Тулча“ и ул. „Хан Исперих“; асфалтирани са частично и ул. 

„Павел Братоев“, ул. „Рила“, кръстовището на ул. „Стефан Караджа“ , ул. „Ген. Топалджиков“, 

ул. „Захари Стоянов“; ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Чардафон“, ул. „Баба Тонка“ , ул. „Явор“; 

 Ремонтиран е покривът на читалище „Св. Димитър Басарбовски 1902“; 
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 Извършен е ремонт на покрива на сградата на Кметство Басарбово; 

 Създадена е зала за народни танци; 

 Поставени са информационни табла  на спирките. 

 

 Село Бъзън 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Изграждане на спортна и детска площадка в градинката пред читалището, в 

центъра на селото” - 10 242,00 лв.; 

- 2016 г.: „Изграждане на спортни площадки, кът за отдих и развлечение” - 14 440,00 лв.; 

- 2017 г.: „Детски кът – Червената шапчица” - 23 963,00 лв.; 

- 2018 г.: „Благоустрояване на съществуващите гробищни парка, християнски и 

мюсюлмански в село Бъзън” - 20 998,00 лв.; 

- 2019 г.: „Ремонт на техническа инфраструктура/ремонт на улична мрежа/ в село Бъзън” 

- 21 000,00 лв. 

 Асфалтирани са цялостно улиците „Трети март” и „Баба Тонка”, ул.„Стефан Караджа”, ул. 

„Войводица”, ул. „Чавдар войвода”, ул. „Г. С. Раковски”; 

 Асфалтирани са частично улиците „Александър Стамболийски”, „Св. Св. Кирил и Методий”, 

„Кайнарджа”, „Любен Каравелов”, „Отец Паисий”, „Беласица”, „Олимпи Панов”; 

 Облагороден е християнския гробищен парк, в т. ч. е възстановен Обредния дом; 

 Извършено е прокарване на вода и изграждане на чешма в мюсюлмански гробищен парк; 

 Монтирани са нови беседки в парк „Баба Деша“ в двора на църква и джамия; 

 Извършен е ремонт и модернизация на сградата на кметство Бъзън, залата за тържества, стая 

на районния инспектор и компютърна зала; 

 Извършен е ремонт на НЧ „Светлина – 1927” на стойност 12 550 лв.; 

 Поставени са 30 броя нови контейнери за сметосъбиране; 

 Реализиран е проект „Изграждане на нова детска площадка в градинката срещу църквата  - ул. 

„Пирин”, финансиран от ПУДООС на стойност 9 982,60 лв.; 

 Извършено е редовно почистване и окосяване на двата гробищни парка в с. Бъзън, тревните 

площи  в детската градина , църква, джамия, детски площадки, училищен двор, стадион; 

 Организиран е първия фолклорен фестивал „Етноритми - бит и култура” чрез Програмата на 

Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата; 

 Извършено е поставяне на сигнално светещо устройство и изпъкнало огледало в опасен 

участък, изкуствена неравност и изграждане на пешеходна пътека на улица „Бачо  Киро”; 

 Изградено е улично осветление на три улици; 

 Поставени са нови 89 броя осветителни тела; 

 Подсигурени са дърва за огрев за пенсионерски клубове, зала за танци и интернет зала; 

 Закупени са храсторез и нова дробилка за клони; 

 Поставени са нови улуци на сградата на Читалището; 

 С финансиране от дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет е извършен ремонт на 

църква на стойност 10 000 лв. и ремонт на мюсюлмански храм на стойност 5 000 лв. 
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 Село Долно Абланово 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих“ - 9 996,39 лв.; 

- 2016 г: „Благоустройство, рехабилитация и озеленяване на центъра на с. Долно 

Абланово” - 14 847,96 лв.; 

- 2017 г.: „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в с. Долно Абланово“ - 15 000,00 

лв.; 

- 2018 г.: „Възстановяване на пътната настилка на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил 

Коларов“ в село Долно Абланово“ - 15 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Благоустройство, озеленяване и възстановяване на осветлението пред 

сградата  на кметството в село Долно Абланово“ - 14 586,00 лв. 

 Извършен частичен ремонт на покрива на читалището и вътрешни помещения; 

 Цялостно асфалтирани са отделни участъци по улица „Александър Стамболийски“; 

 Извършено е ремонтиране и пребоядисване на съоръженията на детската площадка;                                                                                         

 Извършено е системно поддържане на гробищния парк, коритото на реката и тротоарните 

площи; 

 Извършено е почистване на канала в центъра на селото по ул. „Никола Вапцаров”; 

 Извършено е периодично почистване на канавката, отвеждаща водата от изворна чешма по 

ул. „Тинтява”; 

 Извършено е изсичане на сухи клони по ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Юндола”, ул. „Родопи”;                                                                                                                                                                                                              

 Извършено системно почистване на паметника, построен в памет на загиналите 

участници от селото в Балканската война и също поддържане на цветната градина около него; 

 Организирано тържество по случай 90-годишнина от създаването на читалище „Напредък“; 

 Закупени и монтирани са климатици за читалището. 

 

 Град Мартен 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Обновяване на автобусни спирки в гр. Мартен“ - 19 882,00 лв.; 

- 2016 г.: „Детска площадка с кът за отдих” - 34 597,20 лв.; 

- 2017 г.: „Комбинирана спортна площадка-стрийт и фитнес на открито” - 30 000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Изграждане на система за видеонаблюдение в град Мартен - 16 бр. 

позиционирани камери“ - 30 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Зала за фитнес в град Мартен“ - 30 000,00 лв. 

 В централната градска част на Мартен е променен изцяло облика на площада пред сградата 

на Кметството с ниска добре оформена растителност в обновени, облицовани с гранит саксии 

и е реставриран съществуващ шадраван; 

 Непосредствено пред входовете на Клуба на пенсионера, полицейския участък, местния клон 

на Български пощи и съвсем новата зала за фитнес е изграден зелен административен център 
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– проект изпълнен по програма на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам!“ 2019 г. 

Разположен е на терен, който от години е неизползваем и който с реализирането на проекта 

се превърна в място за отдих с градинки и пейки, с осветление и далеч от преминаващите по 

улицата автомобили; 

 Извършено е облагородяване на парка пред сградата на Кметството с нова и свежа 

растителност, обособени са алеи с плочки, нови бордюри, LED осветление, нови пейки и са 

поставени камери за видеонаблюдение, които са част от общо 24 видеокамери, монтирани на 

всички входно-изходни точки на населеното място, на детските площадки, в спортния 

комплекс и около сградата на Кметството; 

 В друга част на центъра е изграден нов кът за отдих с изцяло подменено осветление, плочки, 

пейки, спирка за междуградския транспорт, както и удобен паркинг за автомобили; 

 Изградена е частична дъждовна канализация по ул. „България” и по този начин се реши 

дългогодишен проблем на живущите в района на кръстовището на ул. „България” с ул. 

„Стефан Караджа”, изразяващ се в събирането на огромно количество дъждовна вода при 

всеки валеж; 

 В района на детската градина, на пустеещ празен терен, бе изградена през 2016 г. детска 

площадка с ударопоглъщаща настилка. През 2017 г. до нея е изградена още една за стрийт и 

фитнес на открито; монтирани са 4 броя камери за видеонаблюдение и ново осветление; 

 Успешно завърши проекта по програма „Енергийна ефективност“ за цялостното саниране на 

блок №2 в град Мартен; 

  Пред блок №4 през 2018 г. се изгради детска площадка с нови, безопасни и сертифицирани 

съоръжения; 

 Уличното осветление по всички главни улици в населеното място е подменено със 150  броя 

LED осветителни тела и е положен асфалт над 3 км., монтирано е осветление в двора на 

църквата, която е освежена и реставрирана и с изградени нови пътеки; 

 С цел предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, са поставени 

контейнери тип „Бобър“ на почти всяко кръстовище в населеното място; 

 Частично са асфалтирани 7 улици и са запълнени дупки в голяма част от населеното място; 

 Изградена е нова модерна спирка за междуградския транспорт в центъра; 

 Обособена е Зала за танци, чрез цялостен ремонт на празно помещение в сградата на 

кметството; 

 Подобрено е качеството на административното обслужване. 

 

 Сeло Николово 

 По Програма „Малки населени места” са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Благоустройство и озеленяване на центъра на кв. Липник - с. Николово и 

създаване на централна площадна зона и парк за отдих“ - 19 349,00 лв.; 

- 2016 г.: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за стрийт фитнес и игрище за 

тенис на корт” - 37 934,00 лв.; 
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- 2017 г.: „Ремонт на спортна зала и съблекални към стадиона в село Николово“ - 29 

989,00 лв.; 

- 2018 г.: „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Шипка“ и кръстовището с ул. „Стара 

планина“ в село Николово“ - 30 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Текущ ремонт на здравна служба в кв. Гагаля, село Николово“ - 29 991,00 лв. 

 За инфраструктурното благоустрояване на обществените пространства в село Николово през 

мандат 2015-019 г. е извършено следното: 

- Създадени 3 детски и 2 спортни площадки и игрища; 

- Ремонтирани 4 бр. заведения за предоставяне социални услуги и младежки дейности: 

2 пенсионерски клуба; Здравна служба, Младежки дом; 

- Ремонт спортна инфраструктура - спортна зала; 

- Асфалтирани 5 броя улици. 

 Извършен е ремонт на покрива на спортната зала на стойност 12 000 лв.; 

 Осъществено е изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа: главната 

улица на с. Николово, улиците „Розова долина“, „Белмекен“, „Пеньо Пенев“, „Панайот 

Волов“, „Христо Ботев“ и пътя към и в стопанския двор на земеделските кооперации на обща 

стойност 98 500 лв.; 

 Изпълнен е проект „Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища 

и улична мрежа на територията на кметство  Николово, община Русе“ на стойност 75 000 лв.; 

 През 2016 г. с финансиране от ПУДООС е изпълнен проект „Създаване нова детска площадка и 

футболно игрище в кв. „Липник” на стойност 10 000 лв.; 

 Изпълнен е проект „Благоустрояване и озеленяване на обществено пространство в центъра на 

кв. Гагаля и превръщането му в зона за отдих”, финансиран от ПУДООС по Националната 

кампания „За чиста околна среда - 2018” на стойност 10 000 лв.; 

 Ремонтирано е помещение и е създаден Младежки клуб по Програмата за подкрепа на НПО 

по ФМ на ЕИП; 

 Възстановяване и пускане на чешма в центъра на кв. „Гагаля”; 

 Извършен е ремонт и подмяна на осветителни тела - 70 бр.; 

 Осъществен е ремонт на Пенсионерски клуб „Липник“ и вътрешен ремонт в сградата на 

Пенсионерски клуб в кв. „Гагаля”; 

 Извършен е основен ремонт на главния мост в центъра на селото; 

 Монтирано е ново осветление в двора на детската градина; 

 Организирано е провеждането на: Национален фестивал „Сцена под липите“ с международно 

участие; Осми национален събор на клубове за народни танци „Хайде на хорото на Текето под 

небето“; Традиционния Ден на отдих в Текето; Втори турнир по свободна борба за деца и 

младежи; Втори рокерски събор „BORN TO RIDE“ с международно участие съвместно с МС 

„Лаулендърс“; Фестивал на хората от третата възраст в Текето „Еньовден“ като в тях са 

участвали повече от 150 колектива и клубове от страната и чужбина, общо над 7000 

посетители и гости на тези публични мероприятия; 

 Осигурено е успешно функциониране на футболния местен клуб; 



 

Отчет на Кмета на Община Русе за управлението през мандат 2015-2019 г. 

127 
 

 Осигурено е участие на местните състави при читалището в национални и международни 

фестивали, конкурси и в културния календар на Общината; 

 Продължено е успешното сътрудничество с неправителствените организации и съвместното 

участие в различни инициативи. 

 

 Село Ново село 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Възстановяване на мултифункционално спортно игрище за деца и възрастни“ - 

19 936,00 лв.; 

- 2016 г.: „Възстановяване на игрище за тенис на корт с обособено място за публика” - 

24 042,00 лв.; 

- 2017 г.: „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих и игра в Ново село, община 

Русе“ - 20 979,00 лв.; 

- 2018 г.: „Частична рехабилитация на пътна настилка на ул. „Мургаш“ и поставяне на 

автобусна спирка на ул. „Мургаш“, пейки и кошчета за сметосъбиране в парка в Ново 

село, община Русе“ - 24 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Изграждане на сцена за културно-масови мероприятия и ремонт на паметник 

пред кметството в село Ново Село“ - 24 000,00 лв.; 

 През 2017 г. е проведен спортен празник за децата и учениците от селото „Ваканция 

здравей“, който е финансиран от Фондация „Русе - град на свободния дух“; 

 Осигурено е функционирането на денонощно видеонаблюдение на централни места в 

селото; 

 Подновена е част от кабелната мрежа на местния радиовъзел; 

 Доставени са съдове за сметосъбиране за нуждите на селото; 

 Ремонтирана е спортната зала, която целогодишно е отворена за жителите на селото; 

 Асфалтирани са частично ул. „Стефан Караджа“, и ул. „Васил Априлов“, ул. „Мургаш“, ул. 

„Трети март“, ул. „Съединение“ и цялата ул. „Христо Ботев“; 

 Създаден е график за системно сметосъбиране на строителни отпадъци и извозването им 

до сметището в гр. Русе; 

 Извършено е редовно почистване и поддържане гробищния парк; 

 Извършено е поставяне на пътни знаци и маркировка на най-оживените кръстовища и 

улици; 

 Извършван  е периодичен ремонт на уличното осветление; 

 Извършвани са ремонти на Храм „Св. Илия“, а парковата част е поддържана от 

служителите на кметството; 

 Извършен е ремонт на обществените изворни чешми; 

 Организирано е честването на 110 годишнина от основаване на читалище „Надежда“ Ново 

село през 2018 г.; 

 През 2018 г. е организирано честването на Храмов празник – 150 години Храм „Св. Илия“ 

през 2018г. 
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 Село Просена 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Благоустройство на площада в кметство Просена, Община Русе“ - 13 092,00 

лв.; 

- 2016 г.: Частичен ремонт на уличната мрежа - 16 000,00 лв.; 

- 2017 г.: „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа“ - 15 000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Орлово гнездо“ в село Просена“ - 12 998,80 

лв.; 

- 2019 г.: „Обновяване на съществуваща детска площадка за деца до 3 години в село 

Просена“ - 14 920,00 лв. 

 Извършван е периодичен ремонт на радиоточките; 

 Извършен е ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, както следва: 

- През 2016 г. - частично изкърпване на улици: „Стефан Караджа”, „Христо Ботев”, 

„Пирин”, „Райна княгиня”, „Любен Каравелов”, „Г.С. Раковски” и „Н. Й. Вапцаров”; 

- През 2017 г. - частично изкърпване на ул. „Н. Й. Вапцаров” и цялостно преасфалтиране 

на отсечки по ул. „Хаджи Димитър”, „Хан Крум” и „Хан Омуртаг”; 

- През 2018 г. - частично изкърпване по ул. „Христо Ботев”, „Л. Каравелов” и цялостно 

преасфалтиране на отсечки по ул. „Бачо Киро”, и част от „П. Хитов”; 

- През 2019 г. предстои частично преасфалтиране  на ул. „П. Хитов” и „Рила”; 

- Цялостно преасфалтиране на отсечка по ул. „Хан Крум”. 

 Осигурено е редовно почистване на гробищните паркове, както и периодично почистване на 

тревните площи пред Читалище, Пощенска станция, Здравна служба, детска площадка и 

улици; 

 Извършена е подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи електрически крушки и 

осветителни тела; 

 През 2016 г. е извършен частичен текущ ремонт в административната сграда на кметството; 

 Извършен е частичен ремонт на покривната конструкция на читалище „Максим Горки“; 

 По проект, финансиран от дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет е направен 

основен ремонт на цялата покривна конструкция и АПСИДА на църква „Света Параскева“, с. 

Просена; 

 Извършен частичен текущ ремонт на северната част от покрива на кметството; 

 Закупен и монтиран е нов климатик в читалищния салон; 

 Извършен ремонт на сградата на НЧ „Максим Горки-1928“ в т. ч. вътрешно-ремонтни работи 

на кабинет (смяна на дограма, изкърпване и цялостно боядисване); ремонт тротоар - фасада 

юг; ремонт на покрива; 

 През 2019 г. по кампания „Малки населени места“ ще се изгради детска площадка 

оборудвана с модерни детски съоръжения; 

 През 2019 г. в читалището  предстои ремонт на фоайе, гримьорни и съблекални. 
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 Село Сандрово  

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на парка в центъра на с. Сандрово“ 

- 15 180,98 лв.; 

- 2016 г.: „Текущ ремонт на детски спортен център към бивше основно училище „Отец 

Паисий” - 28 561,08 лв.; 

- 2017 г.: „Текущ ремонт на Детски спортен център към бивше Основно училище „Отец 

Паисий“ – втори етап - 24 000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Текущ ремонт на Детски спортен център към бивше Основно училище „Отец 

Паисий“ - трети етап - Ремонт на зала за волейбол и баскетбол. Изграждане на навес за 

съхраняване на техника за паркове и градини“ - 24 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Текущ ремонт на Детски спортен център към бивше Основно училище „Отец 

Паисий“ - четвърти етап“ - 24 000,00 лв. 

 През мандат 2015-2019 г. Община Русе ежегодно осигурява 47 000 лв. в бюджета на Кметство 

Сандрово за изкърпване и рехабилитация на всички улици. Преасфалтирани са: част от ул. „Р. 

Даскалов“, ул. „В. Левски“, ул. „Трети март“, ул. „В. Петлешков“, пътя от центъра на с. 

Сандрово до гр. Мартен, ул. „С. Румянцев“, ул. „Юрий Гагарин“; 

 Осигурено е улично осветление на всички улици с енергоспестяващи лампи; 

 Осигурено е регулярно обслужване на радиоточките и поддържане на уличното осветление в 

изправно състояние; 

 Изградено е видеонаблюдение на административната сграда и на центъра на село Сандрово; 

 В началото на мандата през 2015 г. с цел подобряване на жизнената среда в селото е 

реализиран проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на парка в центъра на 

Сандрово“ на стойност 15 180 лв. През 2016 г. е разработен проект за ремонт на детски 

спортен център, който се осъществи на четири етапа с финансиране от Община Русе по 

Програмата за развитие на малките населени места. През първия етап /2016 г./ е ремонтиран 

покрива, сменена е дограмата и е санирана сградата на обща стойност 28 561 лв. През втория 

етап /2017 г./ е ремонтирана и оборудвана фитнес залата за деца и младежи на стойност 

25 920 лв. През третия етап е ремонтирана и оборудвана зала по волейбол и баскетбол, 

ремонтиран и оборудван е санитарен възел на обща стойност 27 734 лв. През четвъртия етап е 

извършен ремонт на залата по борба и бойни изкуства и на залата по шах. Извършен е също 

ремонт на оградата пред залата на стойност 26 137,00 лв.;  

 През 2016 г. е реализиран проект „Писта за конни надбягвания, любителска и терапевтична 

езда за деца и възрастни, изградена върху нерегламентирано сметище“ по Националната 

кампания „За чиста околна среда“ с финансиране от ПУДООС на стойност 10 000 лв.; 

 Реализирани са проекти за ремонти на местната църква „Св. Архангел Михаил“ с финансиране 

чрез дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет, съответно: 

- През 2016 г. е ремонтирана и санирана църквата на стойност 12 692 лв.; 

- През 2017 г. е разработен проект за изграждане ограда на църквата -  на два етапа 

като първият етап е на стойност 14 000 лв.; 
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- През 2018 г. е разработен вторият етап за изграждане на оградата и плочника към 

входа и покрай оградата на стойност 14 000 лв.  

 През 2016 г. е разработен проект за изграждане на навес за съхранение на техниката за 

поддържане на парковете и детските площадки на стойност 21 000 лв.; 

 На разклона на село Сандрово е монтиран слънчев панел с осветително тяло с цел 

предотвратяване на честите катастрофи особено при мъгливо време; 

 През периода 2015 – 2019 г. са извършени: ремонт на покрива на кметството; цялостно 

външно пребоядисване на сградата на кметството, както и ремонт но покрива на читалище 

„Васил Левски – 1928 г.“, вкл. цялостна подмяна на дограмата с PVC дограма и подмяна на 

улуците на сградата; 

 Ежегодно са провеждани конни надбягвания с чистокръвни английски коне, които са кръг от 

Републиканското първенство. В състезанието участваха около 100 коня от цяла България; 

 В края на м. юни всяка година е организирано провеждането на традиционния фолклорен 

фестивал „Сандрово пее и танцува“. Във фестивала участват ежегодно 50 колектива от цялата 

страна и гости от Румъния. Финансирането се осигурява по проект към отдел „Култура“ на 

Община Русе; 

 В Сандрово действат активно три фолклорни колектива: Певческа фолклорна група за 

автентичен фолклор. Създадена е мъжка певческа група „Сандровски момци“, както и танцов 

състав „Сандровче“, които са носители на много грамоти и награди.  

 Село Семерджиево  

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Природа и спорт, ръка за ръка“ - 16 869,00 лв.; 

- 2016 г.: „Ремонт и рехабилитация на училищна мрежа в с. Семерджиево”- 

27 000,00 лв.; 

- 2017 г.: „Ремонт и рехабилитация на площада в центъра на с. Семерджиево“ - 21 

000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Изграждане на детска площадка в с. Семерджиево“ - 21 000,00 лв.; 

- 2019 г.: „Благоустрояване на  християнски и мюсюлмански гробищен парк в с. 

Семерджиево“ - 20 991,00 лв. 

 Подобрено е административното обслужване; 

 Извършен е ремонт на покрива на читалището и са закупени два броя климатици; 

 На входа на селото е поставен надпис с името на населеното място; 

 Монтирани са нови осветителни тела по уличната мрежа; 

 Извършени са ремонт и преасфалтиране на част от уличната мрежа; 

 Осъществено е взаимодействие с Бюрото по труда по програми с цел намаляване на 

безработицата в селото; 

 Организирани са срещи на земеделски производители с Общинската служба „Земеделие“ и 

ОП „Паркстрой“; 

 Осъществена е периодична поддръжка на гробищните паркове. 
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 Село Тетово  

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Почистване и озеленяване на терен в центъра на с. Тетово, който ще бъде 

превърнат в място за отдих и спорт с детски кът“ - 17 531,00 лв.; 

- 2016 г.: „Подмяна на дограма и смяна на детски съоръжения в ЦДГ „Роза” - 28 

569,60 лв.; 

- 2017 г.: „Рехабилитация на ул. „Рила“, с. Тетово“ - 26 000,00 лв.; 

- 2018 г.: „Частични ремонтни дейности по ул. „Дунав“ в с. Тетово“ - 25 996,20 лв.; 

- 2019 г.: „Водоснабдяване на четири гробищни парка в с. Тетово“ - 25 992,00 лв. 

 Извършено е частично възстановяване на уличната настилка на централната улица на село 

Тетово; 

 Извършено и цялостно възстановяване на улична настилка на ул. „Рила”, „Вит”, „Цар Симеон“; 

 Реализиран е проект „И аз участвам в почистването  и облагородяването на зона за 

провеждане на обществени мероприятия и отдих в с. Тетово”, финансиран от НП „За чиста 

околна среда – 2018” на ПУДООС, на стойност 10 000 лв.; 

 Подменени са входно-изходните табели за населеното място; 

 Извършен е ремонт на покрива на Спортната зала и е подменена част от дограмата; 

 Извършено е редовно окосяване на гробищни паркове, детски площадки, стадион и други; 

 Поставени са 16 бр. нови осветителни тела; ремонтирани са 32 бр. осветителни тела и са 

подменени 350 бр. крушки; 

 За по-доброто опазване на обществения ред и сигурност на гражданите се поддържа 

постоянно видеонаблюдение в централната част на селото; 

 Премахнато е нерегламентирано сметище в близост до селото; 

 През м. ноември 2018 г. е проведен първият фестивал на тиквата, съвместно с НЧ „Пробуда-

1907“ с. Тетово; 

 С дарителски средства е извършен ремонт, изграждане на нова ограда на църквата „Света 

Параскева“ и е поставена нова чешма в двора на църквата. 

 

 Село Хотанца 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Почистване и озеленяване на замърсена площ, която да бъде превърната 

в място за отдих с игрище за мини футбол“ - 9 747,00 лв.; 

- 2016 г.: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Мария Луиза“ с прилежащите бордюри и 

зелени площи към нея“ - 22 370,40 лв.;  

- 2017 г.: „Възстановяване на пътната настилка на ул. „Ангел Кънчев” и ул. 

„Александър Стамболийски” - 20 999,00 лв.; 

- 2018 г.: „Възстановяване на пътната настилка на ул. „Мария Луиза“ и част от ул. „Г. 

С. Раковски “ с. Хотанца, община Русе“ - 21 000,00 лв.; 
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- 2019 г.: „Текущ ремонт на сграда – здравна служба и облагородяване на 

прилежащия терен към нея в с. Хотанца“ - 20 992,00 лв. 

 Извършен е ремонт на читалището „Светлина-1928”, финансиран от Община Русе, със 

средства на читалището и доброволен труд; 

 Извършено е цялостно асфалтиране на пътя от разклона на село Ново село до село Хотанца;  

 Извършено е асфалтиране на ул. „Никола Й. Вапцаров”, част от ул. „Александър 

Стамболийски”, ул. „Тома Кърджиев”, ул. „Бузлуджа”; 

 Извършено е асфалтиране на част от ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Шипка“, част от ул. „Неофит 

Рилски“, „Г. С. Раковски“;  

 Асфалтирана е ул.” Александър Стамболийски“; 

 Извършено е изкърпване на дупките по улиците в село Хотанца; 

 Извършен е частичен ремонт на оградната стена на кметството;  

 Извършен е цялостен ремонт на останалата част от покрива на читалището;  

 Закупени и поставени в  салона  на НЧ „Светлина-1928“ два броя климатични колони - 

средства от капиталовата програма на Община Русе 

 Боядисани и освежени са съоръженията в изградените детски площадки;  

 Осигурено е поставянето на две нови осветителни тела, ремонтирани са 2 бр. осветителни 

тела и са подменени 15 крушки;  

 За по-доброто опазване на обществения ред и сигурността на жителите е монтирано и се 

поддържа постоянно видео наблюдение в централната част на селото; 

 Извършено е почистване на пътя с. Хотанца - с. Николово и окосяване на канала на ул. „Васил 

Левски“;  

 Осигурено е успешното функциониране на местния футболен клуб. 

 

 Село Червена вода 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Възстановяване на спортни съоръжения“ - 16 855,00 лв.; 

- 2016 г: „Възстановяване на спортни съоръжения - II етап” - 26 268,60 лв.; 

- 2017 г.: „Ремонт на тротоари първи етап“ - 23 999,00 лв. 

- 2018 г.: „Облагородяване на гробищен парк в село Червена вода“ - 23 999,00 лв.; 

- 2019 г.: „Ремонт на Младежки дом – втори етап“ - 23 973,00 лв. 

 Реализиран е проект за изграждане на парково осветление с финансиране от ПУДООС; 

 Реализиран е проект „Кът за отдих и спорт“, финансиран по ПУДООС; 

 Ремонтирани са две стаи в кметството, в т. ч. подмяна на дограма, окачен таван, боядисване, 

полагане на ламиниран паркет; 

 Монтирана е нова подова настилка в сградата на целодневната детска градина; 

 Извършен ремонт на НЧ „Тома Кърджиев“, подменена е дограмата, монтирани са 4 бр. 

климатици и електронно информационно табло; 

 Боядисани са следните помещения: офис, стълбище, библиотека, читалня, сцена, малък и 

голям салон; 
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 Монтирани са камери за видеонаблюдение на стадиона и кметството; 

 Частично е възстановена пътната настилка на улиците: „Райко Даскалов“ и „Александър 

Стамболийски“, „Ангел Кънчев”, „Цар Асен”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Иван Вазов”, ул. 

„Яворов”; 

 Извършено е частично насипване с фрезован асфалт по улиците „Чавдар войвода“, „Георги 

Бенковски“, „Бачо Киро“, „Яворов“, „Цар Калоян“, „Мургаш” и „Върбан Йорданов”; 

 Почиствани са стадиона, отводнителния канал, детски площадки и парковите зони и др.; 

 Осъществявано редовно поддържане на уличното осветление; 

 Системно сметосъбиране на отпадъци и извозването им до сметището в гр. Русе; 

 Осигурени са системни грижи за пенсионерския клуб; 

 Организирани са различни събития съвместно с НЧ „Тома Кърджиев-1873“, ЦДГ и 

Пенсионерския клуб. 

 

 Село Ястребово 

 По Програма „Малки населени места“ са реализирани следните проекти:   

- 2015 г.: „Кът за отдих и спорт“ - 10 000,00 лв.; 

- 2016 г.: „Ремонт и рехабилитация на тротоари” -17 970,00 лв.; 

- 2017 г.: „Ремонт и рехабилитация на тротоари“ - 14 994,00 лв.; 

- 2018 г.: „Ремонт и рехабилитация на тротоари по ул. „Дунав“, ул. „Витоша“ и ул. 

„Възраждане“ - 14 983,20 лв.; 

- 2019 г. :„Кът за отдих за деца и възрастни в с. Ястребово“ - 14 955,00 лв. 

 Асфалтирани са улици за обща стойност, както следва: 

- 2017 г.  - 47 000 лева; 

- 2018 г.  - 29 885 лева; 

- 2019 г. - 27 000 лева. 

 Ремонтирана е сградата на бивша „Автоспирка“, която се използва за „Младежки клуб“; 

 Извършено е поставяне и боядисване на детски съоръжения; 

 Извършено е вътрешно боядисване на сградата на Кметството; 

 Изградени са алеи в гробищния парк и е извършено периодично поддържане; 

 Поддържан е в добро състояние изградения с финансиране по ПУДООС спортен кът по проект 

„Спортен кът  сред чиста  природа за деца и възрастни“; 

 Осъществени са периодични срещи със земеделските производители относно развитие на 

земеделието на територията на село Ястребово; 

 Извършено е поддържане на уличното осветление - смяна на ел. круши и осветителни тела; 

поставени са нови стълбове; 

 Осъществен е контрол по законосъобразността и целесъобразността на разходите съгласно 

изискванията на нормативната уредба в бюджетната сфера; 

 Осъществена е ефективна организация по работата на работниците по временна заетост. 
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ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 

 Активната работа на екипа на общинската администрация получи висока оценка от редица 

авторитетни национални и международни институции и организации. По-важните сред тях от 2015-

та година насам са: 

 Град Русе е награден за „Най-перспективен град“ и „Най-добър град за живеене за 2015“. Сред 

присъдените награди бяха и тези в категориите „зелен град“, „пазител на историята“, „инвеститор 

в спортни таланти“, „бизнес град“ и „успешно изпълнен проект на ЕС“. 

 30-членно жури на инициативата „INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016“ отличи два проекта 

на Община Русе през 2016 г. с награди в категория „Градска среда“ - „Интегрирана система за 

градски транспорт на град Русе” и „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна 

градска зона – участък от ул. „Александровска”, площад „Батенберг” и прилежащите 

пространства“. 

 Изпълнителният директор на kmeta.bg Боян Томов връчи наградата „Кмет на месеца“ за 

Февруари 2016 на кмета на Община Русе Пламен Стоилов, който получи 56% от вота в категория 

„Общини с население над 50 000 души“. 

 Националният алианс за социална отговорност проведе онлайн гласуване през 2016 г., в което 

Русе спечели приза за Община с най-добра социална политика. Това е втората поредна награда 

на Община Русе в сферата на социалните услуги, след 2015 г. когато бе отличена за цялостен 

принос в развитието им. 

 По време на официалната церемония в Министерството на младежта и спорта в София бяха 

представени наградите за „Кмет на месеца“ за юли 2016 в категория „Отдих и спорт“ - Община 

Русе беше сред победителите в тази категория. 

 По време на официалната церемония в София през 2016 г. кметът на Община Русе Пламен 

Стоилов спечели наградата „Кмет на годината“. Наградата се от Портала на българските общини 

kmeta.bg. 

 Русе спечели онлайн гласуването в категория „Културно-исторически туризъм“ на първите 

Годишни награди, организирани от Министерството на туризма с 41,47 % като по този начин 

надмина градове като Стара Загора, Пловдив и Велико Търново. 

 На официална церемония на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация по 

връчването на Двадесет и вторите годишни награди за професионални постижения в областта на 

туризма, Община Русе беше отличена с плакет и грамота за „Най-добро маркетингово 

позициониране и нови туристически атракции през 2017 г.“ 
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 Община Русе е удостоена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на 

Европа - престижната награда удостоверява постигнато високо качество на управлението в 

общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление. Периодът 

на валидност на наградата е 2017-2019 г. 

 На официална церемония по време на 13. Годишна среща на местните власти, организирана от 

Националното сдружение на общините в Република България, Общинска фондация „Русе – град 

на свободния дух“ получи престижната награда „Партньор на общините“.  

 Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“ АД за 2018 г. с проект, 

насочен към повишаване на познанията на учениците за разделното събиране на отпадъци от 

опаковки. 

 Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България удостои Община Русе със 

специална Награда за социално-отговорна Община за 2018 година в област Русе по време на 

връчването на наградите от КРИБ - „Гласът на българския бизнес” за „Социално отговорна 

компания - партньор на община”. 

 На официална церемония по време на дванадесетото издание на проучването на Дарик Радио, 

Русе бе отличен с Голямата награда - „Най-добър град за живеене 2018“. Класацията се провежда 

от 2007 г., като градовете бяха оценявани въз основа на 5 критерия: Икономика, Екология, 

Качество на живота, Образование и Сигурност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаеми съграждани, 

 

През тези четири години от втория ми мандат като кмет се случиха много положителни 

промени за града ни. Продължихме с високи темпове да модернизираме инфраструктурата и 

градската среда, положихме много усилия за развитието на социалните услуги и подобряването на 

условията в образованието и спорта, подкрепихме малките населени места и утвърдихме Русе като 

водещ туристически и оживен културен център. Успешно изпълняваме проекти с европейско 

финансиране, кандидатствахме и защитихме нови и всички те са с изключително висока обществена 

значимост – сред тях е и мечтаната модерна крайбрежна ивица, която ще обърне града ни с лице 

към река Дунав.  

Днес Русе е променен. От 2011-та година насам инвестирахме над 400 милиона лева в града 

ни и го извадихме от безвремието. Това нямаше да се случи без усилената работа на моя екип и на 

администрацията, които са част от една силна и работеща Община. 

Благодаря Ви за доверието и подкрепата през годините. Гордея се, че съм русенец и ще 

продължавам да работя за просперитета на града! 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ  

Кмет на Община Русe



 

 



 

 

 


