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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 на първата година от управлението през мандат 2015-2019 г.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Русе.
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ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 ГОДИНА
1. АДМИНИСТРАЦИЯ
 Подобряване на административното обслужване и комуникацията с
гражданите
 Активно усвояване на средства от еврофондовете
 Балансирано и социално ориентирано развитие на Общината
2. ГРАДСКА СРЕДА
 Благоустрояване на централната градска част
 Достъпен, привлекателен и чист русенски кей
 Атрактивни и безопасни паркове
 Саниране на жилищни сгради
 Благоустрояване на квартали и междублокови пространства
 Улично осветление
3. ТРАНСПОРТ
 Ремонт и преасфалтиране на улици и булеварди
 Паркинги
 Модерен и удобен градски транспорт
 Летище Русе
 Пристанище Русе
4. ЕКОЛОГИЯ
 Чистота в града и поддържането на зелените площи
 Овладяване популацията на бездомните кучета
 Доизграждане и модернизиране на ВиК мрежата на кварталите „Средна
кула“ и „Долапите”, както и на гр. Мартен, с. Николово и с. Тетово
 Изграждане на инсталация за сепариране и оползотворяване на битови
отпадъци
 Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани
биоразградими битови отпадъци
 Изграждане на Регионален център за интегрирано управление на риска и
територията за региона на Долен Дунав
 Изграждане на стоманобетоново корито на река Русенски Лом в
урбанизираната част на гр. Русе
5. ОБРАЗОВАНИЕ
 Модернизиране на образователна инфраструктура
 Подобряване на енергийната ефективност
 Изграждане на нова детска градина, нова спортна зала с басейн и ново
футболно игрище
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 Подобряване сигурността на всички учебни и детски заведения чрез
въвеждане на видеонаблюдение
 Въвеждане на електронен прием на първокласниците
 Осигуряване на безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна
възраст
 Изграждане на Научно-технологичен център за подкрепа на млади учени,
изследователи и изобретатели
 Изграждане на центрове за върхови постижения и компетентност
6. КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
 Културна и туристическа инфраструктура
 Културен календар
 Туристически и културен маркетинг
 Крайградски зони за отдих
7. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Социална инфраструктура
 Социални услуги
8. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 Ремонтиране на сградите на действащите 10 детски ясли и изграждане на
нова детска ясла
 Въвеждане на система за електронно заплащане на таксите за детските
ясли
 Разкриване на медико-социален център за долечение и рехабилитация на
деца
 Разкриване на нов пункт за предоставяне на храна от Детска млечна
кухня
 Осигуряване на безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и
ученици до 18 г.
 Осигуряване на медицински специалисти за всеки здравен кабинет в
детските градини и училищата
9. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 Русе – Европейски град на спорта през 2016 г.
 Насърчаване на ученическия и масов спорт
 Подобряване състоянието на спортната инфраструктура
10. 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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 Изграждане на модерно рибарско селище в източната част на хижа
„Приста“
11. МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 Инвестиции в размер на над 1 млн. лева в благоустрояването на малките
населени места
 Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура
 Подновяване на уличното осветление
 Проектиране и изграждане на канализационни системи
 Реновиране на свободни общински сгради с цел превръщането им в
центрове за извършване на медико-социални и културно-образователни
дейности
 Ремонтиране и изграждане на нови детски и спортни площадки, игрища и
зали за тренировки
 Облагородяване и поддържане на обществените места – училища, детски
градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи,
гробищни паркове
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект
работата на отделните структурни звена на Община Русе. В същото време, изложението
е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за
управление на кмета за мандат 2015–2019 г. За постигане на приоритетите, визирани в
Програмата за управление, основните принципи на работа на кмета и ръководената от
него Общинска администрация се основаваха на:






Открито управление и прозрачност на процесите;
Законосъобразност и целесъобразност;
Диалогичност и партньорство;
Финансова стабилност и дисциплина;
Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена
стойност за постигане на високо качество на стандарта на живот –
съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена
среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат
културен календар, туристически атракции, не на последно място - висока
степен на социална чувствителност и толерантност.
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РЕСОР „ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“
Работата на ресор "Европейско развитие" се разпределя в дирекция "Европейско
развитие" в три направления:
 Разработване, управление и мониторинг на изпълнението на програми и
проекти;
 Стратегическо планиране;
 Връзки с обществеността и протокол.
Основните функции на дирекцията са да разработва краткосрочни, средносрочни
и дългосрочни планови и стратегически документи; да поддържа архив на плановите и
стратегическите документи, информацията, свързана с подготовката и отчитането им,
както и всички други съпътстващи процеса документи – статистическата информация
за периода, както и предложенията от директорите на дирекции и др.; да подпомага
процесите на управление и мониторинг на проектите на Общината, финансирани от
фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да анализира напредъка при
реализацията на одобрените проекти и да контролира изпълнението на сключените
договори за всеки проект в процес на реализация; да организира, осигурява и
осъществява 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. Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и от други донорски
програми
През първата година от мандат 2015-2019 г. Община Русе продължи активно да
участва в изпълнението на проекти с европейско финансиране, като общата стойност на
управлявания финансов ресурс възлиза на близо 125 млн. лв.
В зависимост от етапа на своето изпълнение и източниците на финансирането
им проектите могат да се разделят в следните групи:
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Приключили проекти

1.1.

ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Програма

Проект

Описание

"Интегрирана система за
градски транспорт на град
Русе"

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.

Стойност:
29 009 115,86 лв.

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

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

Разработени са 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 20142020 г.
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.
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.
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ОП "Техническа
помощ"
2007 – 2013 г.

"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.

Извършените дейности по проектите са
свързани
с
изграждане
на
мултифункционални съоръжения за
- ДГ "Червената шапчица", открити занимания и игри, поставяне на
проект "Интерактивна
беседки за изнесени уроци, провеждане
екозанималня"
на изложба от детски рисунки, предмети
и апликации, изработени от природни
- ДГ "Приказен свят", с.
материали, провеждане на фотоконкурс,
Николово, проект "Обичам
претворяване на наученото за природата
природата и искам да знам
в театрална постановка с участието на
повече"
деца, родители и учители, обособяване
на биоградина и еколаборатория,
- ДГ "Снежанка", проект
засаждане на цветя и дървета в двора,
"Хармония-дете-природа"
монтаж на мини масички със столчета за
занятия на открито, провеждане на
- ПГСГ "П. Пенев", проект
обучителна екскурзия, изграждане на
"Спорт и отдих в училищния класна стая на открито, където децата
двор"
могат да провеждат част от занятията си,
обособяване на екозона, включваща
- Кметство Червена вода,
монтиране на фитнес уреди, изграждане
"Чиста природа - свят на
на екокът и поставяне на хранилки и
красота и здраве"
къщички за птици, както и почистване,
озеленяване,
боядисване
на
- Кметство Бъзън, "Весел
съществуващи пейки в училищния двор,
кът "Децата на Бъзън" –
създаване на зона за отдих и
обновяване, почистване,
развлечения, в която ще бъдат
облагородяване на детска
монтирани пейки, кошчета за отпадъци и
площадка, място за отдих и
комбинирано
детско
съоръжение,
спорт"
изграждане на пешеходна алея.

Национална кампания "За чиста околна среда" на ПУДООС, МОСВ

Общо 7 реализирани
проекта:

- Кметство Сандрово,
"Писта за конни
надбягвания, любителска и
терапевтична езда за деца и
възрастни, изградена върху
нерегламентирано сметище"
Стойност:
49 881,10 лв.
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Национална схема за
зелени инвестиции на
Национален доверител
екофонд
Международната банка за
възстановяване и развитие по
Програма "Социално включване"
на Министерството на труда и
социалната политика
Финансов механизъм на Европейското
Икономическо Пространство; Програма
BG 06 "Деца и младежи в риск"

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
Стойност:
393 692,31 лв.
редуциране на количествата вредни
емисии и парникови газове, като
едновременно с това се осигурява
здравословна среда на обитателите на
сградите.
По проекта е изградена и въведена в
"Светилник – социално
експлоатация специализирана детска
включване чрез
градина, където подготвени екипи
единодействие на
терапевти и институции за предлагат интегрирани социални услуги.
Разработването на мрежа от подкрепящи
леснодостъпни нови
интегрирани консултации" дейности за преодоляване на изолацията
на уязвими групи запълни съществени
пропуски
в
цялостната
социална
Стойност:
1 192 658,86 лв.
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.
По проекта са изпълнени образователни
"Равен достъп на деца в
дейности в пет детски градини, а в три от
риск до предучилищна
тях – ДГ "Червена шапчица", ДГ
подготовка и
"Снежанка" и ДГ "Звездица" – ремонтни
интеркултурно
дейности, които включват подмяна на
образование чрез
дограма, покривни конструкции, ремонт
иновативно обучение,
на занимални и санитарни помещения.
интегриран подход и
Въведени са модерни образователни
привлекателни условия в
методи за предучилищна подготовка на
детските градини в
деца в неравностойно положение,
Община Русе"
включително и от ромски произход, като
по този начин се постига трайно
Стойност:
За Община Русе:
сближаване на деца от различни
415 975,98 лв.
социални групи в интеграционна
мултикултурна среда. В изпълнението на
този проект Община Русе си партнира с
две неправителствени организации от
Кралство Норвегия.
Обща стойност на приключилите проекти: 33,9 млн. лв.
"Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на
обекти ДГ "Чучулига" и
ДГ "Радост" в гр. Русе"
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1.2.

Проекти в процес на реализация

ОП "Региони в растеж"
2014-2020 г.

Програма

Проект

Описание

"Техническа помощ за
Община Русе –
Бенефициент по
Приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020 г."

Реализацията на Бюджетната линия ще
доведе до подпомагане на Община Русе в
дейностите по управление и изпълнение на
Инвестиционната й програма за периода
до 2023 г.; ще се направи естествен и
логичен
преход
между
одобрения
Интегриран
план
за
градско
възстановяване и развитие на гр. Русе и
конкретните проекти, за които ще се
предостави
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Стойност:
301 232,70 лв.

ОП "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020 г.

"Независим живот в Звено
за услуги в домашна среда
– Русе"
Стойност:
499 998,80 лв.

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

Проектът е насочен към подобряване
качеството на живот на възрастни и лица с
увреждания чрез създаване на условия за
ефективно упражняване правото им на
независим живот и социално включване
при зачитане на правата им и
специфичните им потребности. Ще се
осигури заетост на безработни лица в
трудоспособна възраст и ще се даде
възможност на хора с увреждания да
избират необходимия асистент.
Проектът ще осигури устойчивост на
Центъра за социални и образователни
услуги,
изграден
по
проект
"СВЕТИЛНИК" за период от 27 месеца.
Досегашните услуги за семейства с деца от
3 до 7 г. ще бъдат продължени в пълен
обем и ще бъдат надградени с нови, чиито
обхват ще бъде разширен в 8 детски
заведения за предучилищно образование.
Целта е да бъде осигурена индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с
увреждания, психологическа подкрепа и
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ОП "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020 г.

консултиране на бъдещи и настоящи
родители за формиране и развитие на
родителски умения, индивидуална и
групова работа с деца и родители,
включително и с такива, които не са от
уязвими групи, с цел посещаване на детска
градина, здравна детска консултация,
педагогическа подготовка за повишаване
на училищната готовност на децата за
равен старт в училище, пряка работа с деца
с увреждания и техните семейства,
включително рехабилитация и дейности по
консултиране, обучение и мобилна работа
с детето в неговия дом.
"Приеми ме 2015"
(АСП – гр. София е
бенефициент по проекта,
Община Русе е партньор)

ОП "Добро управление"

ОП "Наука и образование за
интелигентен растеж"

В края на месец септември
2016 г. получените средства
са в размер на 171 251,84 лв.
"Богатството на
различията –
приобщаващо образование
за интелигентен растеж"
Стойност:
500 000,00 лв.

"Eфективно
функциониране на
Областен информационен
център – Русе"
Стойност:
499 999,50 лв.

Този проект допълва и надгражда
операция "Приеми ме", финансирана по
ОП РЧР 20072013 г., която допринесе за
прилагането в национален мащаб на нов
подход за предоставяне на услугата
"Приемна грижа", както и за разширяване
на възможностите за развитие на услугата
по децентрализиран начин.
Проектът е насочен към осигуряване на
равен достъп до образователната среда на
деца от етнически и/или маргинализирани
групи. Основен акцент е поставен върху
овладяване
на
българския
език,
социализация
и
интеркултурно
образование на децата в детските градини,
обект на проекта. Целта е адаптация на
деца от етнически и/или маргинализирани
групи към образователната среда чрез
структурирани специални външни условия
– обучителни методи и средства,
организационни
форми,
задачи,
дидактични игри и др.
Проектът има за цел да повиши
информираността на гражданите относно
възможностите за финансиране, които
Европейският съюз предоставя през
програмен период 2014-2020 г. Проектът
се явява надграждащ на проект "Областен
информационен
център
–
Русе",
изпълняван по ОП "Техническа помощ",
финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие.
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ПУДООС/ОП "Околна среда"
ОП за храни и/или основно материално
подпомагане
Норвежки Финансов Механизъм 20092014 г.; Програма BG 12 "Домашно
насилие и насилие, основано на полов
признак

"Закриване и
рекултивация на
съществуващото общинско
депо на територията на
община Русе"
Стойност:
22 411 594,40 лв.

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

В рамките на 12 месеца, считано от
"Осигуряване на топъл
обяд в Община Русе – 2016" 03.05.2016 г. до 30.04.2017 г., е предвидено
да получават топъл обяд, включително в
празничните и почивните дни, 110
Стойност:
потребители от различни целеви групи.
101 022,90 лв.
Това
са
семейства
на
месечно
подпомагане, чиито доход е по-нисък от
определения
минимален
доход,
неосигурени и самотно живеещи с децата
си, подпомагани по Закона за семейни
помощи за деца, самотно живеещи лица,
получаващи минимални пенсии, както и
скитащи и бездомни хора. Подкрепа по
Програмата могат да получат лица и
семейства, инцидентно пострадали от
бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна
помощ по реда на Закона за социално
подпомагане.
Проектът предвижда преустройство на
„Кризисен център на
част от съществуваща сграда – бивше
територията на община
Русе за жертви на домашно училище "Стефан Караджа" в ж.к.
"Тракция", гр. Русе. На втория етаж в
насилие и насилие,
основано на полов признак обекта ще се обособи Кризисен център,
и предоставяне на услуги в профилиран за лица, претърпели домашно
насилие. В него ще се предлагат социални
него"
услуги, които ще се предоставят в срок до
3 месеца. Те ще са насочени към защита,
Стойност:
1 338 047,31 лв.
оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване на ежедневните потребности,
правно консултиране и помощ за
реинтеграция
в
обществото
на
потребителите,
както
и
социално–
психологическа помощ, когато се налага
незабавна намеса, включително чрез
мобилни екипи за кризисна интервенция.
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ФМ на ЕИП 2009-2014 г., Програма
BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема
енергия"
Българо-швейцарска програма за
сътрудничество
Проект "Красива България" на
Министерство на труда и
социалната политика

"Мерки за повишаване на
енергийната ефективност в
четири сгради от
образователната
инфраструктура на гр.
Русе"
Стойност:
825 499,43 лв.

"Интегриран подход на
Община Русе за
интеграция на ромите и
други уязвими групи на
територията на общини от
област Русе"
Стойност:
За Община Русе:
1 518 430,68 лв.

"Ремонт на сградата на АГ
"Гео Милев", гр. Русе"

В рамките на проекта ще бъдат извършени
ремонтни дейности в сградите на ОУ
"Любен
Каравелов",
СУЕЕ
"Св.
Константин Кирил Философ", ОУ "Никола
Обретенов" и ДГ "Незабравка – 2".
Изпълнението на проектните дейности ще
надгради постигнатите резултати в два
приключили проекта на Общината –
"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 от
Националния доверителен екофонд, в
рамките на които са изпълнени основни
мерки за енергийна ефективност – ремонт
на покрив, подмяна на дограма и полагане
на топлоизолация.
По този проект Община Русе си партнира с
други общини и организации с цел
предлагане на интегрирани услуги,
съчетаващи облекчен достъп на ромите до
образование и здравно-профилактични
мерки. Предвидени са още услуги,
създаващи възможност за общностно
развитие и обучение на включените в
проекта
експерти
(педагогически
специалисти, лекари и медицински
персонал, общински служители и др.).
Проектът ще обхване млади жени, за които
има риск да станат жертва на трафик с цел
сексуална експлоатация и трафик на
бебета, като е предвидено включването им
в специализирани програми за превенция.
Дейностите по проекта са насочени към
подмяна на дограма, ремонт на фасада и
покрив на училището.

Стойност:
244 393,40 лв.
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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:
1 247 991,16 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
–
Испания
(проектен
координатор), Мюнхен – Германия, Русе –
България, Стокхолм – Швеция и Турку –
Финландия.

Обща стойност на текущите проекти: 30,2 млн. лв.

1.3. Депозирани проекти и проекти в процес на разработване
Община Русе има разработена и одобрена от Управляващия орган на ОП
"Региони в растеж" Инвестиционна програма за изпълнение на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие, в рамките на която са идентифицирани пет проекта
с висока обществена значимост, съобразно нуждите и потребностите на населението,
целящи да разрешат широк обхват от проблеми в следните области: градски транспорт,
градска среда, социално включване и образователна инфраструктура.
В изпълнение на решение на Министерски съвет от 2015 г. за даване на мандат
на Ръководителя на Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. да
делегира функциите по оценка и избор на проекти на Междинни звена по Приоритетна
ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г., в Община
Русе беше сформирано Междинно звено, състоящо се от Ръководител и трима
експерти, което управлява процеса по оценка на проектните предложения на Общината
по Приоритетна ос 1 на Оперативната програма.
В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Русе, през първата
година от мандат 2015-2019 г. стартира разработването на апликационни форми и пакет
документи за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

ОП "Региони в
растеж" 2014-2020 г.

Програма

Проект

Описание

"Интегрирана система
за градски транспорт
на град Русе" – 2 етап

Проектът
предвижда
изграждане
на
пешеходна връзка – надлез между кв.
"Родина 3" и кв. "Чародейка", реконструкция
на бул. "Придунавски", в участъка от Речна
гара до ул. "Мостова", изграждане на една
нова и ремонт на две пасарелки, изграждане
на пешеходна зона по ул. "Чипровци",
рехабилитация и реконструкция по ул.
"Шипка" в участъка от ул. "Чипровци" до

Стойност:
24 344 185,59 лв.
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"Реконструкция и
рехабилитация на
пешеходна среда и
изграждане на зони за
обществен отдих"

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Стойност:
16 860 657,16 лв.

"Ремонт на 5 сгради от
образователната
инфраструктура на
град Русе в т.ч.
изграждане на спортни
площадки,
облагородяване на
дворни пространства и
внедряване на мерки за
енергийна
ефективност"
Стойност:
12 402 900,66 лв.
"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.

бул.
"България",
реконструкция
и
рехабилитация на пешеходен подлез при
Математическата гимназия "Баба Тонка",
както и надграждане на интелигентната
транспортна система.
Реализацията на проекта ще доведе до
реконструкция
и
рехабилитация
на
пешеходната среда по ул. "Славянска", ул.
"Църковна
независимост",
ул.
"Райко
Даскалов" и ул. "Баба Тонка", рехабилитация
и изграждане на зона за обществен отдих по
крайбрежната ивица на гр. Русе в района на
ж.п. прелеза на Речна гара до ул. "Мостова" –
Първи етап – Зона Център и зона Юг, както и
реконструкция
и
паркоустрояване
на
Розариума в Парка на младежта.
Целта на проекта е да се обнови и
модернизира 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 Математическа гимназия "Баба
Тонка" и СУ "Христо Ботев", в т.ч.
изграждане на спортни площадки и
озеленяване
в
прилежащи
дворни
пространства. Ще бъде осигурена достъпна
архитектурна среда, включително за хора с
увреждания.
Предвидено е цялостно обновяване на
"Комплекс за социални услуги за деца и
семейства" в гр. Русе. Ще бъде извършен
основен ремонт на сградата с внедряване на
мерки за енергийна ефективност и въвеждане
на мерки за достъпна среда с цел осигуряване
на равни условия на хората в неравностойно
положение. За осигуряване на безопасност
при евакуация на пребиваващите в сградата
ще
се
изгради
ново
монолитно
стоманобетонно стълбище. Частично ще бъде
извършена подмяна на ел., отоплителна и
ВиК инсталации. В рамките на дворното
пространство е предвидено изграждането на
мултифункционално игрище и площадки за
изнесени уроци на открито. Ще се изпълни
допълнително облагородяване и озеленяване
на имота. С реализирането на проекта ще се
подобри естетическия вид на фасадите,
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2014-2020 г.

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

техническото състояние на сградата и ще се
намалят експлоатационните разходи.
"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"

Проектното предложение е свързано с
изграждане на социални жилища за
настаняване на лица, които не могат да се
ползват от условията на жилищното
настаняване на Община Русе.

Стойност:
2 075 967,79 лв.
"Разкриване на
общностен център за
предоставяне на
почасови социални
услуги "Личен
асистент", "Социален
асистент" и "Център за
социална
рехабилитация и
интеграция" в община
Русе"
Стойност:
391 166,00 лв.

Целта на проектното предложение 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. По
проекта ще се реализират комплексни
действия за улесняване достъпа до заетост на
уязвими групи чрез предоставяне на
почасовите услуги "Личен асистент" и
"Социален
асистент",
както
и
чрез
разкриването на Център за социална
рехабилитация и интеграция за социална
подкрепа за хора, които са с частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са
в риск от изолация. Ще се търсят
възможности за връщане на пазара на труда
на лицата, които полагат грижи за близките
си с увреждания.
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ОП "Наука и образование за
интелигентен растеж"
"Инвестиционна програма за климата" на Националния доверителен екофонд

"Образователна
интеграция на
учениците от
етническите
малцинства и/или
търсещи или получили
международна закрила
в три училища на
територията на град
Русе"
Стойност:
338 920,00 лв.
"Прилагане на мерки
за енергийна
ефективност на четири
обекта от
образователната,
културната и
социалната
инфраструктура на
община Русе"
Стойност:
2 752 918,60 лв.
"Прилагане на мерки
за енергийна
ефективност на 17
сгради общинска
собственост"
Стойност:
10 289 139 лв.

Проектното предложение предлага чрез
прилагане на мерки за подпомагане
адаптацията и равния достъп на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила да бъдат
постигнати целите и набелязаните мерки за
трайно интегриране на участниците в
целевите групи.
Партньори по проекта са: ОУ "Васил
Априлов", ОУ "Христо Смирненски", СУ
"Васил Левски" и Сдружение "Спортен лекоатлетически клуб - Дунав"

Реализацията на проекта ще доведе до
подобряване на образователната и социалната
инфраструктура в гр. Русе чрез повишаване
на енергийната ефективност и намаляване
разхода на енергия на четири обекта,
общинска собственост – Общежитие за
средношколци и Общински детски център за
култура и изкуство в гр. Русе, както и ДГ
"Райна Княгиня" и ОУ "Отец Паисий" в гр.
Мартен. Целта е постигане на екологична
среда с редуциране на количествата вредни
емисии, оказващи негативно влияние върху
околната среда.
През 2016 г. Община Русе възложи изготвяне
на 17 бр. обследвания за енергийна
ефективност на следните сгради:
1. ДГ "Детелина"“, гр. Русе.
2. Детска ясла №4, гр. Русе.
3. Детска ясла №5, гр. Русе.
4. Детска ясла №9, гр. Русе.
5. Детска ясла №12, гр. Русе.
6. ДГ "Синчец", гр. Русе.
7. ОУ "Христо Смирненски"– гр. Русе, кв.
"Долапите".
8. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с.
Николово.
9. СУ "Васил Левски" – гр. Русе.
10. ДГ "Здравец"– гр. Русе.
11. ДГ "Приказен свят"– с. Николово.
12. ДГ "Роза"– с. Ново село.
13. ДГ "Пролет"– гр. Русе.
14. ОУ "Кирил и Методий" – с. Семерджиево.
15. ОУ "Георги С. Раковски" – с. Ново село.
16. ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе.
17. ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе.
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Предстои депозиране на заявления за интерес
пред Националния доверителен екофонд,
като след тяхното одобрение ще бъдат
разработени инвестиционни проекти и ще се
изпълнят мерките за енергийна ефективност в
обектите.
Обща стойност на депозираните проекти и на тези, в процес на разработване:
70,8 млн. лв.

2. Модернизиране на уличното осветление
Община Русе е предприела действия за обследване за енергийната ефективност
на външното изкуствено осветление, което е първият етап в цялостното модернизиране
на уличното осветление в град Русе и малките населени места на територията на
общината. Енергийното обследване е необходимо във връзка с предстоящо депозиране
на заявление за интерес пред Националния доверителен екофонд и последващо
разработване на инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на системите
за улично осветление на територията на община Русе, като за дейностите се предвижда
да се осигури финансиране от Националния доверителен екофонд.
3. Кампания "Малки населени места"
В рамките на Кампания "Малки населени места" на Община Русе през 2016 г.
продължи изпълнението на дейности за подобряване на жизнената среда на малките
населени места и кварталите на територията на община Русе, свързани с
благоустрояването на детски и спортни площадки, паркове, места за отдих, ремонт на
спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична мрежа. На конкурсен принцип
бяха финансирани общо 16 проекта на обща стойност 320 000 лв., осигурени от
бюджета на Община Русе.
4. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради
През първата година от мандат 2015-2019 г. приключи санирането на първите 4
блока, реализирани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради. По този начин, отчитайки и санираните по проект
"Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013 г. 12 блока, броят на обновените сгради в Русе до момента е 16,
като в тях живеят общо над 700 души.
Наред с това, вече са избрани изпълнителите на санирането на още 17 блока, по
които строително-монтажните дейности ще стартират следващата пролет.
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До края на 2017 г. минималният брой санирани сгради в Русе ще бъде 33, с общ
брой живущи – над 3800. Общата финансова стойност на санирането ще надхвърли
25 милиона лева.
Отделно от това, пред Българската банка за развитие са депозирани още 69
блока. След като получат одобрение, общият брой на санираните блокове на
територията на Община Русе ще надхвърли 100, като от това ще се възползват над 9000
русенци и в местната и националната икономика в сферата на строителството и
свързаните с него доставки и услуги ще бъдат инвестирани над 66 милиона лева.
5. Стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на документи със
стратегически и планов характер
През 2013 г. е разработен и приет Общински план за развитие на Община Русе
2014-2020 г., който е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за
устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективното
управление на Общината.
Планът определя средносрочните приоритети за развитие на общината, които са
концентрирани в следните четири стратегически цели, които задават основните посоки
за развитие за периода 2014-2020 г.:
 Стратегическа цел 1: Подобряване на инвестиционния и бизнес климат в
Общината, повишаване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса и развитие на икономика, основана на знанието и
иновациите;
 Стратегическа цел 2: Развитие на човешките ресурси чрез прилагане на
модерни и устойчиви политики в сферата на културата, образованието,
здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта;
 Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната достъпност и
свързаност в регионален, национален и международен план;
 Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и
енергийна ефективност.
През първата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.
е изготвен Годишен доклад за наблюдение за втората година от изпълнението на ОПР
на Община Русе 2014-2020 г. През отчетния период е приета от Общински съвет Русе
изготвената Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 20162025 г. Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе 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.
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
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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 (КН) на ОП „Добро управление 2014-2020“ и на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020“ в дирекция „Европейско развитие“, се
извършва съгласуване на документите и становищата, които са обект на обсъждане на
предстоящи заседания на КН.
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РЕСОР „ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“
1. Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ има функции по:
 Придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,
невключено в капитала на търговските дружества с общинско участие, по ред
и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;
 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“.
1.1. Отдел „Общинска собственост“
През отчетния период изпълнените дейности в отдел „Общинска собственост“ са
в следните направления:
 Придобиване на имоти в собственост – безвъзмездно по реда на чл. 54 от
ЗДС и чрез замяна:
 През отчетния период акцент в работата е увеличаване собствеността на
Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти държавна
собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от
съществено значение за развитието на Общината.
 За периода от 09.11.2015 г. до 31.08.2016 г. Община Русе е придобила четири
имота на стойност по данъчна оценка в размер на 2 503 785,40 лв., от които:
o Безвъзмездно от държавата по чл. 54 от ЗДС – два имота на обща
стойност по данъчни оценки 2 403 714,20 лв., в т.ч.:
o Поземлен имот с идентификатор 63427.5.727, с площ 757 кв.м. и
построената в него сграда, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 1, 2“, ул.
„Шипка“ №45, с данъчна оценка 76 673,50 лева. Имотът е необходим
за реализиране на проект „Рехабилитация и реконструкция по ул.
„Шипка“ /от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България/, гр. Русе,
съгласно ПУП – ИПУР, одобрен с Решение на Общински съвет –
Русе;
o Поземлен имот с идентификатор 63427.7.771, с площ 15 895 кв.м. и
построените в него 5 масивни сгради, ул. „Проф. Д. Баларев“ №2
(бивша Гимназия по зърносъхранение), с данъчна оценка 2 468 593,00
лв.
o Чрез замяна са придобити два имота на обща стойност по данъчна
оценка в размер на 100 071,20 лв., в т.ч.:
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o Поземлен имот с идентификатор 63427.178.107, с площ 5813 кв.м. и
застроената в него сграда с площ 41 кв.м., с адрес гр. Русе, Източна
промишлена зона, бул. „България“ №310, на цена в размер на 472
900,00 лв.;
o Поземлен имот с идентификатор 63427.178.109, с площ от 701 кв.м., с
адрес гр. Русе, ИПЗ, бул. „България“ №310, на цена в размер на 28
500,00 лв.
Имотите са необходими във връзка с Подробен устройствен план /ПУП/ Подробен транспортно комуникационен план /ПКТП/, План за улична регулация /ПУР/
за пътна връзка по „Канлъ дере“, Източна промишлена зона на гр. Русе, част от проект
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе“
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РД001/1.4-7/001
по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, одобрен с Решение на
Общински съвет – Русе.
 Договор за предоставяне на достъп за извършване на пристанищни услуги
в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис”
Общо реализирани приходи в размер на 118 506,08 лева, от които:
приходи от фиксирани месечни възнаграждения – 42 900,08 лева;
приходи от пристанищни такси
– 75 606,00 лева.
 Дейност по разпореждане с общинска собственост
Общо реализирани сделки за 540 982 лева, от които:
продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – 73 027 лева;
продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС – 324 439 лева;
продажба по ЗУТ
–
500 лева;
учредяване право на строеж за гаражи – 8 726 лева;
учредяване право на строеж за обекти – 11 762 лева;
учредяване право на прокарване
– 34 698 лева;
прекратяване на съсобственост
– 41 630 лева;
замяна
– 46 200 лева.
В годишната програма за продажба на общински имоти се включва
неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за
отдаване под наем и същата не носи приходи на Общината.
 Дейност по идентификацията на собствеността
Към момента са съставени общо 8104 бр. актове за общинска собственост, като
за отчетния период са новосъставени 506 бр. актове на застроени и незастроени
недвижими имоти, земеделски земи и гори.
 Дейност по управление на общинската собственост
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Учредено е безвъзмездно право на ползване върху имоти, частна общинска
собственост, на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
обществено-полезна дейност – 4 бр.;
Учредено безвъзмездно право на управление върху имоти, частна общинска
собственост, на юридически лица – 1 бр., както и на звена на бюджетна
издръжка – 44 бр.

1.2. Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“
През отчетния период изпълнените дейности в отдел "Стопански дейности и
защита на потребителите" са в следните направления:
 Общински търговски дружества, Търговски дружества с общинско участие
и Общински предприятия
С цел повишаване ползите за Община Русе от участието й в търговски
дружества са предприети действия за прекратяване участието й в губещи общински
търговски дружества. След приключване на финансовата година е извършен
финансово-икономически анализ на общинските търговски дружества. С решение на
Общински съвет – Русе е прекратена чрез ликвидация дейността на "Летище – Русе"
ЕООД, като същевременно е създадено звено "Летище – Русе" към ОП "Паркстрой –
Русе“. След извършени дейности от ОП "Паркстрой – Русе“ за подобряване
техническото състояние и привеждане на летателното поле в съответствие с
изискванията на „Наредба №14 от 15.02.2012 г., издадена от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за летищата и летищното осигуряване, в
момента Община Русе е в процедура за получаване на
Удостоверение за
експлоатационна годност на летателна площадка. Намеренията на Община Русе са да
получава приходи от летателна и нелетателна дейност, както и да потърси инвеститор.
Внесен дивидент в общинския бюджет:
 "Общински пазари" ЕООД – 130 625 лв. и 157 хил. лв. такси по Наредба №16
на Общински съвет – Русе;
 Лечебните заведения са освободени от внасяне на дивидент.
С цел подобряване работата на общинските предприятия (ОП) и реализация на
по-високи приходи в бюджета на общината са актуализирани Правилниците и
структурата им на управление. С оглед постигане на оптимална форма на управление и
стопанисване на горите и горски територии от общинския горски фонд, както и
получаване на по-високи приходи от тях, същите са предоставени за управление на ОП
"Управление на общинските имоти".
 Приватизация
Включването на обекти за приватизация става след извършена преценка от
Комисия за приватизация и следприватизационен контрол с оглед осигуряване на
средства в общинския бюджет, които съгласно Закона за публичните финанси се
разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи със
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социално предназначение и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на
проекти на социалната и техническа инфраструктура.
За отчетния период са открити процедури за продажба на застроен поземлен
имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС
№7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв. м. и поземлен имот със застроената в него
едноетажна полумасивна сграда в с. Тетово, Община Русе. Предстоят провеждане на
търгове за продажбата им.
 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, са изпълнени следните дейности:
 През отчетния период е осъществен периодичен контрол по изпълнението на
действащите към момента 4 бр. концесионни договора: концесия на спирките
на градския транспорт; концесия за довършване и изграждането на подлеза
до "Печатни платки" и за концесия на стадион "Локомотив";
 От сключените концесионни договори Община Русе получава ежегодно
концесионно възнаграждение в размер на 159 700 лв.;
 Започнати са подготвителни действия за предоставяне на концесия на обект
публична общинска собственост – Пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „Пристис“ гр.Русе. Предстои внасяне на предложение
за откриване на процедура за предоставяне на концесия;
 Предстоят нови подготвителни действия за предоставяне на концесия за
Плувен комплекс в Парка на младежта на гр. Русе;
 Създадена работна група обсъжда обекта за предоставяне концесия на
стадион „Дунав“.
 Защита на потребителите
С цел регулиране на икономиката, контрола на търговската дейност и защита
интересите на гражданите се извършва превантивен и текущ контрол в обектите за
търговия, услуги и туризъм, както и проверки във връзка с рекламации на стоки и
услуги.
 Извършени са общо 830 бр. проверки на търговски и туристически обекти на
територията на Община Русе;
 съставени са 10 бр. акта за констатирани нарушения;
 издадени са 9 бр. наказателни постановления, като общата сума на
наложените административни наказания е 4 600 лв.
 общо внесената сума от наложени глоби и имуществени санкции възлиза на
2 905.58 лв.
Постъпили са общо 98 бр. жалби на граждани. 35 бр. от тях са сигнали срещу
търговски и туристически обекти. По всички са извършени проверки за спазване
изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Наредба №5
на Общински Съвет Русе. 63 бр. са жалбите относно рекламации на стоки и услуги. По
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14 бр. не е образувано производство поради липса на документи, изисквани по ЗЗП или
са препратени до компетентния орган. От останалите 49 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.
 Селско стопанство
 Периодично е предоставяна информация на кметствата от общината и
земеделските производители потенциални бенефициенти, относно
стартиране на приеми на заявления за подпомагане по схеми на Държавен
фонд „Земеделие“;
 Своевременно е предоставяна информация на кметствата от общината и
земеделските производители по епизоотичната обстановка, използването на
препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при
пръскане с химически препарати;
 Изготвени са обобщени справки за засети площи и земеделски земи по начин
на трайно ползване в кметствата на община Русе;
 Направени са и сравнителни анализи за състоянието на секторите
Растениевъдство и Животновъдство в община Русе.
1.3. Общинско предприятие „Русе арт“
Общинското предприятие „РУСЕ АРТ” е сформирано през 2012 г. с Решение на
Общински съвет – Русе от шест отделни общински предприятия и звена – „Радио Русе”,
ОП „АРТ” - звено „Реклама” и звено „Туризъм”, ОП „Доходно здание“, „Клуб на
дейците на културата” и „Общински духов оркестър - Биг бенд Русе”.
 Предметът на дейност на Общинско предприятие „Русе арт” по направления
е както следва:
o Популяризиране на региона като привлекателна дестинация за
фестивален, конферентен и културен туризъм в съответствие с
Управленската програма на Общината;
o Изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Русе;
o Клуб на дейците на културата организира и реализира на събития в
сферата на културата;
o Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе – реализира инициативи,
концерти, турнета и фестивали, с цел популяризиране на оркестъра и
града на различни музикални форуми;
o Техническо осигуряване на събития – за фестивали, празници,
концерти в Доходно здание;
o Изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на
открито и закрито, свързани с Културния календар на Общината;
o Доходно здание – стопанисване и отдаване под наем на помещения за
театрални представления и други сценични, културни, развлекателни
и конгресни събития;
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o 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“, „Дни на Канети“, Туристическо
изложение „Уикенд туризъм и Фестивал на туристическите атракции“, Русенски
карнавал, Годишни награди на Община Русе – „Дунавски Лимес“, Фотоконкурс
„Запази духа на РУСЕ“ и Национална джаз среща.
Приходите за отчетния период са в размер на 269 600 лв., като само от Външна
реклама и радиореклама са в размер на 219 000 лв.
През отчетния период, в ОП „Русе арт” са реализирани дейности по звена и
направления както следва:
 Звено „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“
 Изработени и монтирани са нови 30 броя обществени информационни табла
на 15 позиции в кварталите на града за поставяне на безплатни афиши и
съобщения на граждани и организации. Общият броят на таблата е вече 62, а
позициите възлизат на 45.
 Броят на действащите договори за предоставяне право на поставяне на РИЕ
под 3 кв. м са 202. Приходите от дейности по външна реклама са в размер на
219 000 лв., което е с 5% увеличение от приходите от предходни години.
 Изработени и монтирани са 6 броя информационни табели с подходящ
дизайн, съобразен с конкретната архитектурна среда на подходите на
новоремонтираното кръгово кръстовище.
 Извършен е монтаж/демонтаж и системна поддръжка на националните и
общински знамена, разположени по три направления по входно-изходните
магистрали за София, Варна и Силистра – 288 броя знамена. Поставени са
488 държачи, 288 знамена /128 малки и 160 големи/.
 През 2015 г., за Коледните празници са ремонтирани 66 елемента, закупени
са 30 бр. нови, 4 бр. обемни фигури, ограда, трева и кутия за писма.
Монтирани са 270 елемента, 3 елхи и 1 украсено дърво. Реализиран е и
проект за Коледен кът със светещи коледни фигури – Дядо Коледа, с
височина 3 м, шейна, два броя еленчета и коледна кутия.
 Възложена е нова дейност през 2016 г. – извършване на монтаж/демонтаж на
информационни карти и спиркови указатели по спирките за масовия градски
транспорт по указани локации.
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Изработени са проекти за винили, плакати, транспаранти, банери и други за
събития от Културния календар на общината, на предприятието и съвместни
мероприятия.
Извършван е монтаж и демонтаж на сцени, сценично осветление, екрани,
столове, винили, знамена, коледни елементи, коледни елхи, къщи за Коледен
и Мартенски базари, както и РИЕ под 3 кв. м./указателни табели,
транспаранти, хоругви и други/, разполагане на рекламни материали,
реновиране и монтаж на афишни табла.
Направено е техническо обезпечаване на всички събития от Културния
календар на Община Русе, на ОП „Русе арт“, на кметства към община Русе и
на всички събития и инициативи, организирани с подкрепата на общината.

 Общински духов оркестър “Биг Бенд – Русе”
Основаният през 1963 г. Русенски духов оркестър е продължител на дълголетна
традиция, водеща началото си от 60-те години на 19-ти век. Днес, наследниците на тази
традиция утвърждават свой стил и оформят един съвременен и динамичен образ на
оркестъра, който се превърна в една от емблемите на културния и обществен живот в
града.
През отчетния период продължава тенденцията за развитие на концертната
дейност и увеличаване на броя на участията. Приходите за периода са увеличени 120 %
в сравнение с предходния отчетен период.
В резултат на своята творческа дейност, Биг Бенд – Русе, за първи път през 2015
г. получава най-престижната награда на СБМТД – статуетка „Кристална лира 2015“ и
грамота. Така той става първият оркестър в България, удостоен с тази награда.
Музикантите взимат участие в тържествени церемонии и събития на Община Русе,
реализират концерти на открито за жителите и гостите на град Русе, включват се и в
Габровски карнавал, в посрещането на туристически пасажерни кораби на пристанище
Русе, в обществени, правителствени и неправителствени организации, като Русенски
университет, Руско консулство и други. Гост-солисти на бенда са били едни от найдобрите български джаз музиканти, сред които Ангел Заберски, Михаил Йосифов,
Венцислав Благоев, Хилда Казасян и др.
През творческия сезон, Биг бенд – Русе реализира много запомнящи се и
значими концерти, като Коледен концерт с гост-солисти – Маги Алексиева- вокал и Т.
Златанов – пиано и вокал, концерт в Арт салон „Любов и вино“ с гост солист Хилда
Казасян, концерт със световно известната соул и джаз изпълнителка – Джанис
Харингтан, „Децата и джаза“ с участието на солисти от ВГ „Приста“ към Общински
младежки дом. За първи път е реализиран самостоятелен концерт на Биг бенд – Русе с
Хилда Казасян и Христо Йоцов във Фестивален и конгресен център в гр. Варна.
 Клуб на дейците на културата (КДК)
Клубът на дейците на културата е основан през 1924 г. като първоначално е
носел името Дом на печата. Основната цел от създаването му до сега остава почти
непроменена – да представя местни и национални творци, да подпомага културни
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дейци от Русе, както и да организира творчески вечери, концерти и спектакли в залите
си и извън тях. Повече от 25 години, клубът е организатор на Националната джаз среща
през м. ноември. Почти ежемесечно се организират джаз срещи. Към дейността му се
прибавиха и прожекции на филми в цикъл „Шедьоври на европейското кино”,
организиране на изложби и от тази година фотоконкурс на тема „Запази духа на Русе”.
Клубът се помещава в къщата на Георги Мартинов, построена през 1900 г., която е
Паметник на културата.
Сред състоялите се събития в КДК са „Национална джаз среща“, двата арт
салона „Любов и вино“ и „Дни на Канети“, фотоконкурсът „Запази духа на Русе“ и др.
През изминалата година в Клуба на дейците на културата бяха представени 5 книги, 8
филма, 4 музикални програми, 3 авторски и съвместни рецитала, 8 изложби и десетки
концерти.
Новите форми в дейността на КДК са провеждане на тематични изложби на
художници и фотографи във фоайе на Доходно здание, организиране и представяне на
гостуващи спектакли и концерти, както и реализирането на фотоконкурса за „Най-щура
снимка“ в ежегодния Карнавал на Русе.
Съвместната дейност с творчески съюзи и групи, фондации, неправителствени
организации, фирми и физически лица, работещи в областта на изкуството и културата
се увеличава, като работата по откриване на незаети ниши в културното пространство
на Русе продължава.
 Доходно здание
Екипът на ОП „Русе арт“ организира за втори пореден път Арт салон „Любов и
вино” в края на м. януари и февруари. Арт салонът премина при голям интерес, с
разнообразна програма, включваща концерти, изложби, филми, четения и
представления. Арт салон „Дни на Канети”, който се провежда през октомври/ноември
също се радва на голям интерес.
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.
Сред основните дейности на звеното за периода са следните:
 Изготвяне на месечен и годишен Културен календар на Доходно здание;
 Съгласуване и уточняване на месечните програми на заетост на залите в
Доходно здание с общински структури, ДТ „Сава Огнянов“ и други
организации;
 Поддръжка на електронната логистична система, както и изготвяне на
паспорт за всяко събитие.
 Логистична подготовка, уточняване на подробности по ползване на залите,
подсигуряване на технически персонал и провеждане на събития.
 Администриране на Фейсбук страница „Доходно здание“, Фейсбук страница
„Русе арт” и на Интернет страница „Доходно здание”.
Наблюдава се увеличение на ползваемостта на зала „Европа“ в сравнение с
предходния отчетен период.
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 Радио Русе
Радио Русе, като част ОП „Русе арт“, презентира дейността както на общинското
предприятие, така и на Община Русе като цяло.
Програмата в кабелната радиомрежа е с 15 хил. абоната. Освен това радиото
излъчва 24-часова програма в интернет. Всички събития, интервюта и материали могат
да се проследяват в сайта на Радиото, както и във фейсбук страницата му. Радио Русе е
световно достъпна медия с потребители в интернет страницата между 4 и 8 хил. души
на ден, а обхватът на потребители чрез фейсбук достига до 20 хиляди души.
Радио Русе обслужва широк диапазон интереси, отговаряйки на очакванията на
потребители от всички възрасти. С голям интерес се следят преките излъчвания на
заседанията на Общински съвет – Русе в кабелната радио мрежа и в Интернет.
Желаещите могат да слушат онлайн радиото и от мобилното му приложение на сайта
на Общината.
От 01.02.2016 г. е създадена и нова уеб страница на ОП „Русе арт“. Целта е да се
идентифицира предприятието като едно цяло. По този начин се създава още една
възможност за популяризиране дейността на администрацията, което е един от
акцентите в работата на Радио Русе.
Радиото е предпочитан партньор за реализиране на широки обществени,
образователни, културни, благотворителни, социални и политически кампании. През
2016 г. бяха създадени нови рубрики, свързани с новите приоритети на Община Русе
„Русе – Европейски град на спорта 2016”.
В резултат на извършената дейност през периода се наблюдава повишен интерес
към радиото, увеличен брой слушатели и потребители и увеличени приходи от реклама.
 Туризъм и маркетинг
В рамките на изминалата година работата на общинския екип е изцяло
ориентирана съгласно нуждите на туристическите субекти в Община Русе. Активната
положителна комуникация между туристическия бизнес в общината и местната
администрация допринесе за разчупване на маркетинговите дейности и по-активното
популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация както на
вътрешния, така и на външния туристически пазар.
Община Русе, като привлекателно място за бизнес и туризъм, беше успешно
представена на Международни туристически изложения в Берлин, Будапеща и
Букурещ. Звеното работи за популяризиране на туристическите обекти в Русе и на найголемите изложения в страната, ориентирани към българския пазар, сред които
„Ваканция и СПА експо“, Международно туристическо изложение „Културен туризъм“
в гр. Велико Търново и Черноморски туристически форум в гр. Варна.
В резултат на полезно взаимодействие на Община Русе с Асоциация на
българските туроператори и туристически агенти, Русе е включен в туристически
пакети и програми на водещи туроператори, които реализираха тематични групови
пътувания. От значение е и високата удовлетвореност от предоставяните услуги на
местно ниво, което води до разширяване на тематичните турове. Всички тези дейности
следва да доведат до преодоляване на териториалната туристическа диспропорция и
Община Русе да бъде предпочитана дестинация за опознавателен и културен туризъм.
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Туристическото изложение „Уикенд туризъм“ и „Фестивал на туристическите
забавления и анимации“ продължават да се развиват, влизайки трайно в Националния
туристически календар. Всяка година през м. май, Община Русе посреща като домакин
изложители, аниматори и занаятчии. Активната туристическа политика на Община
Русе се радва и на изключителната подкрепа на изпълнителната власт. Успешното
взаимодействие между местна администрация и Министерство на туризма позволиха
русенското туристическо изложение и фестивал да бъдат обогатени и желани събития
за бизнес средите и българските общини. Община Русе е включена и в национална
рекламна билборд кампания, организирана от Министерство на туризма.
Звено „Туризъм и маркетинг“ продължава да налага новия модерен и
привлекателен имидж на дестинацията, като преиздава рекламни дипляни, различни
видове туристически карти и др., които предоставя на местните обекти за настаняване.
Русе, като туристическа дестинация беше поместен в специализирани
туристически издания и пътеводители, като списания, разпространявани на борда на
чартърни авиокомпании, дипломатически представителства и служби за търговскоикономически
връзки.
Четири
рекламни
пана
с
културно-исторически
забележителности бяха поставени на българското посолство в Париж.
Също така беше частично подменена мрежата от информационни дисплеи,
излъчващи рекламни филми за Русе, с точки на излъчване от най-посещаваните градски
хотели, както и беше обновена информацията в специализирания туристически портал
www.visitruse.info. Регулярно се публикуват статии в уеб базирани издания и
пътеводители.
Туристическият информационен център предоставя на гражданите и гостите на
града информация за туристическите обекти и богатия културен афиш на Община Русе.
Средногодишно туристическият център обслужва около 7000 посетители.
През 2016 г., Община Русе в лицето на ОП „Русе арт“ организира Русенския
карнавал, превърнал се в чакано събитие за над 20 хил. гости и граждани на града.
Традиционно се провежда и конкурсът „Дунавски Лимес – годишни награди на
Община Русе в сферата на туризма“, целящ да стимулира местния хотелиерски,
ресторантьорски и туроператорски бизнес, чрез насърчаване на добрите практики,
инициативността и добрата конкурентна среда, които утвърждават Община Русе като
привлекателна туристическа и бизнес дестинация.
1.4. Отдел „Търговия и наемни отношения“
Предмет на настоящия отчет е Дейността по управление на имоти и вещи
общинска собственост – в част „Наемни отношения” и 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 в част „Търговия”.
За периода 01.11.2015 г. – 30.09.2016 г. в Общински съвет – Русе са внесени 38
броя предложения, свързани с управление на имоти общинска собственост, чрез
отдаването им под наем, след провеждане на публични търгове с явно наддаване и
публично оповестени конкурси, за отдаване под наем на клубни помещения на
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политически партии и НПО, за приемане на начална наемна цена след експертна оценка
на независим лицензиран оценител и др.
Организирани и проведени са 27 броя публични търгове с явно наддаване и 2
броя публично оповестени конкурси за отдаване под наем на имоти – сгради и терени
общинска собственост. Изготвени са 376 бр. заповеди за организиране на процедури за
отдаване под наем на общински обекти, за спечелили кандидати тръжните или
конкурсните процедури и заповеди за последващ контрол, сключени са 189 бр.
договори за наем. Подготвени и подписани са 102 бр. споразумения по чл. 236 от
Закона за задълженията и договорите, 30 бр. споразумение за разсрочено заплащане на
дължими наемни вноски или общо 321 бр. договори и споразумения.
Отдел „Търговия и наемни отношения” проведе успешно публични търгове с
явно наддаване за отдаване под наем на павилиони общинска собственост за Мартенски
базар за 2016 г. и Коледен базар за 2015 г., от които в общинския бюджет са постъпили
приходи от внесени наемни вноски за периода на базарите в общ размер на 17 592,00
лв.
Ежедневно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените
договори и по редовността на плащанията.
Приходите от наеми за периода 01.11.2015 г. – 30.09.2016 г. са в размер на 1 238
057,20 лв.
Съгласувани са 103 бр. схеми и проекти, дадени са становища за извършване на
търговска, рекламна, промоционално-търговска дейност, циркове, изложения,
фестивали и др.
Във връзка с организиране и провеждане на Пролетен панаир на гр. Русе и
фестивал на балканската скара „Русе мези“ са сключени договори за временно ползване
на част от терен общинска собственост в гр. Русе, по Крайбрежната ивица под хотел
„Рига“, с общ размер на внесените такси за ползване на терена – 27 815,09 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. За периода
01.11.2015 г. – 30.09.2016 г. са вписани 756 бр. 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 01.11.2015 г. – 30.09.2016 г. са постъпили Искания за 381 бр. обекти.
Постъпили са такси в размер на 477 699,09 лв. Издадени са 210 бр.
разрешения за извършване на рекламна, промоционална и търговска дейност,
циркове, изложения и фестивали, след съгласуване със Секретаря на Община
Русе;
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Извършена е категоризация на туристически обекти на територията на
Община Русе. За периода са определени вида, капацитета и категорията на
193 обекта, като постъпилата сума от внесените такси, по тарифата към
Закона за туризма до 30.08.2016 г., възлиза на 45 444,00 лв.;
Обработените данни от реализираните нощувки в средствата за подслон и
местата за настаняване на територията на Община Русе постъпват от 68
обекта, като данъкът, дължим по ЗМДТ, към 30.08.2016 г. възлиза на 84
213,19 лв.
Изготвени са 152 бр. доклади и становища до Кмета на Община Русе,
свързани със спецификата на дейността на отдела в част „Търговия“;
Обработени са 62 преписки с извършени проверки по компетентност и са
изготвени отговори на постъпили заявления и искания от физически и
юридически лица относно извършване на търговска дейност на открито и
категоризиране на туристически обекти.
Информацията е прецизирана в приложена таблица, както следва:
Дейност
Проведени търгове за отдаване под наем на сгради и терени
публична и частна общинска собственост (включително и
повторни търгове)
Проведени конкурси за отдаване под наем на сгради и
терени – публична и частна общинска собственост
Сключени договори за отдаване под наем на сгради и
терени – публична и частна общинска собственост
Споразумения по чл. 236 от Закона за задълженията и
договорите
Предложения до Общински съвет – Русе, свързани с
управление на обекти - общинска собственост чрез
отдаването им под наем след провеждане на търгове и
конкурси
Съгласуване на схеми и проекти и даване на становища за
извършване на търговска, рекламна, промоционално –
търговска дейност, циркове, изложения, фестове и др.
Обработени преписки и писма на граждани
Приходи от наеми в лева в т.ч.:
- от сгради
- от терени
- РИЕ
- от спортни игрища
Разкрити стационарни и преместваеми обекти за търговска
дейност, съгл. Наредба №5 на ОбС - Русе
Разкрити обекти за извършване на търговска дейност на
открито, върху терени общинска собственост
Издадени удостоверения за категоризация на туристически
обекти, съгласно Закона за туризма и внесени такси,

Общ брой
27 бр.
2 бр.
189 бр.
102 бр.
38 бр.

103 бр.
690 бр.
1 238 057,20 лв.
778 947,28 лв.
261 927,26 лв.
190 290,42 лв.
6 892,38 лв.
756 бр.
381 бр. обекти
477 699,09 лв.
такси
193 бр.
45 444,00 лв.
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съгласно тарифата към ЗТ - брой/ събрани такси.
12.

13.

Внесени туристически такси и туристически данък, на база
реализирани нощувки в средства за подслон и места за
настаняване, съгл. ЗМДТ и Наредба №16 на ОбС - Русе
Издадени разрешения за извършване на рекламна,
промоционална и търговска дейност, циркове, изложения и
фестове, след съгласуване със Секретаря на Община Русе.

такси
до 30.08.16 г.
84 213,19 лв.
данък до
30.08.16 г.
210 бр.

В отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и
управление на собствеността” са постъпили и обработени 628 бр. молби, заявления и
искания от физически и юридически лица, направени са множество консултации и
справки, изпълнени са 56 бр. влезли в сила Решения на Общински съвет – Русе.
2. Дирекция „Местни данъци и такси“
Изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси,
администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе,
общо през периода м. октомври 2015 г. – м. септември 2016 г. възлиза на 25 922 126 лв.,
в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 839 291 лв. и
1 194 496 лв. лихви за просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както
следва:
 Данък върху недвижимите имоти
–
4 872 250 лв.;
 Данък върху превозните средства
–
5 467 859 лв.;
 Данък придобиване на имущества
–
3 745 825 лв.;
 Патентен данък
–
258 365 лв.;
 Туристически данък
–
105 161 лв.;
 Такса битови отпадъци
–
11 472 666 лв.
Повишената събираемост на местните данъци и такси през периода се дължи на
подобрената организация на работа, извършваните текущи и планови проверки и
установителни производства, както и комплексното и ефективно обслужване на фирми
и граждани.
През отчетния период са приети и обработени 27 465 бр. данъчни декларации по
ЗМДТ, в това число 8 274 бр. за недвижими имоти и 15 073 бр. за МПС.
Издадени са 15 845 бр. различни видове удостоверения, в това число 9 580 бр. за
данъчни оценки. Изпратени са до физически и юридически лица 1 345 бр. покани за
доброволно изпълнение на задължения от минали години.
1 998 са издадените актове за установяване на общински публични вземания от
местни данъци и такса битови отпадъци за сумата от 3 822 606 лв. Събраните суми по
актове са в размер на 1 278 325 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 3 409 бр. данъчни проверки за установяване на факти и
обстоятелства, за предприятия в производство по търговска несъстоятелност, за
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протоколи, съобщения, подготвени преписки за принудително събиране на общински
вземания до НАП и ЧСИ, подготвени сигнали и преписки до Районна прокуратура и др.
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РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
1. Дирекция „Култура и образование“
Дирекция „Култура и образование“ осъществява политиките за управление в
областта на културата, образованието, младежките дейности и спорта на територията
на Община Русе. Работата в тези направления следва заложените приоритети и
стратегически цели в програмата за управление за мандат 2015-2019 г. Към дирекцията
функционират Отдел „Култура“ и Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.
1.1. Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“
1.1.1. Образование
С влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищно
образование, образователната мрежа в Община Русе доби съществени изменения,
свързани с промяната статута на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел Кънчев“ от
държавни в общински училища.
Обслужващите звена – Ученическа спортна школа, Общежитие за средношколци
и Центъра за ученическо техническо и научно творчество се преобразуваха в Центрове
за подкрепа за личностното развитие. Извършен е Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
и предстои изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците за период от две години.
Община Русе трайно наложи качество на образованието като неделима част от
цялостния образователен процес и дейности, свързани с осигуряването на условията за
образование в Община Русе. Заложените приоритети в тази сфера визират нов подход
към работата и отговорностите на общината към предучилищното и училищното
образование, както и към академичните среди и нива на обучение, с които
кореспондират науката, високите технологии и иновациите.
През 2016 г. продължава разпределението на средствата по единен разходен
стандарт за училищата на територията на Община Русе като включва компонента
„Резултати в образованието“, който стимулира работата в аспект качество на
образователния процес. С това Община Русе все още е първата и единствена община в
България, която е заложила този показател и формира индикатори за качество в
образованието.
 Инфраструктура
През 2015 г. и 2016 г. работата на екипа е свързана с осигуряване качество на
образователния процес, гарантиран достъп на русенските деца до предучилищно
образование в детските градини, програми за равен старт в училище и насърчаване на
изявените ученици, подобрена социална инфраструктура, обновена материална база в
детските заведения и училища на територията на общината.
Община Русе е първата, която въведе електронен прием на децата, постъпващи в
първа група в детските градини през учебната 2013/2014 г. Тази година е приета
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Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на Община Русе, която регламентира
справедлив подход за класиране и разпределение на децата в детските заведения.
Електронният прием се утвърди като добра практика, благодарение на лесния и бърз
достъп до услуги за гражданите с въвеждането на новата възможност за електронно
плащане на такса за детска градина от началото на учебната 2015/2016 г.
През учебната 2016/2017 г. децата, записани в детските заведения на
територията на общината са 4 516, като близо 2 450 от тях са обхванати в групи за
предучилищната подготовка в детските градини. През последните години се наблюдава
тенденция за запазване на общия брой деца, обхванати в детски заведения.
До м. септември 2016 г. за текущи ремонти на материално-техническата база са
изразходени в детските градини 161 848 лв., а в училищата – над 705 000 лв. За
придобиване на дълготрайни материални активи са предоставени 18 176 лв. в детските
градини и 39 082 лв. в училища и обслужващи звена. Реновирани са дворовете и
площадките на детските градини. Част от мероприятията са извършени със средства по
проект ПУДООС – „Обичам природата – и аз участвам“: през 2016 г. – общо 14 998 лв.
– в ДГ „Снежанка“ гр. Русе – 4 999 лв. , ДГ „Червената шапчица“ – 4 999 лв. и в ДГ
„Приказен свят“ с. Николово – 5 000 лв.
През 2015 г. в областта на предучилищното образование започна изпълнението
на Проект по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на Европейско икономическо
пространство „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и
интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и
привлекателни условия в детските градини в Община Русе“ на обща стойност
224 780.00 EUR с дейности за деца в предучилищна възраст в 5 детски градини, като в
три от тях се извърши саниране и строително-ремонтни работи на вътрешни и външни
пространства. Обновени са ОДЗ „Снежанка“, ДГ „Звездица“ и ДГ „Червената
шапчица“.
През изминалата година приоритетно се работи за възстановяване,
модернизиране и поддържане на материално-техническата база в детските градини,
училищата и обслужващите звена.
В края на м. декември 2015 г. приключиха строително-монтажните работи в ДГ
„Чучулига“ 1 и ДГ „Радост“, които включват подмяна на дограма, полагане на външна
и вътрешна топлоизолация, ремонт и настройка на отоплителната инсталация и
полагане на нова покривна хидроизолация. Проектът цели въвеждане на енергийна
ефективност в сградите на двете детски градини. Той се изпълнява от Община Русе в
рамките на „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен
екофонд, като 15% от стойността му е собствен принос на Общината.
През 2016 г. са приложени мерките за енергийна ефективност за подмяна на
радиатори, отоплителната инсталация и тела в: ДГ „Незабравка“ – 83 961,41 лв. без
ДДС, ОУ „Любен Каравелов“ – 31 594, 92 лв. без ДДС, ОУ „Никола Обретенов“ –
213 946,11 лв. без ДДС и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – 302 952,36 лв. без
ДДС.
По Проект „Красива България“ е финансирана ПАГ „Гео Милев“ с 244 691,53
лв. с ДДС за подмяна на фасада, покрив и дограма.
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Проекти, финансирани 85% от Национален доверителен екофонд: ДГ „Радост“ –
294 473,71 лв. с ДДС и ДГ „Чучулига“ – 114 994,79 лв. с ДДС.
По Българо-Швейцарската програма за сътрудничество са реализирани следните
обекти:





ДГ „Ралица“ – реконструкция на втори етаж с реновиране на помещения
за предучилищни групи на стойност 132 000 лв.;
ДГ „Червената шапчица“ – филиал с. Бъзън – преустройство на две
занимални на стойност 12 792,00 лв.;
ОУ „Братя Миладинови“ – реновиране на две стаи за предучилищно
обучение на стойност 27 800,00 лв.;
ОУ „Алеко Константинов“ – ремонт на две класни стаи за 7 432,00 лв.

През м. септември 2015 г. в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ“ беше
открито първото игрище за мини футбол с изкуствена тревна настилка по проект
„Дракончета“. До м. септември 2016 г. продължи изграждането на площадки по
Проекта, като бяха открити още такива в ДГ „Снежанка“, ДГ „Здравец“, ДГ „Детелина“
и ДГ „Пинокио“ и СУ „Васил Левски“.

 Проекти
Общинските детски градини и училища участваха в проекти по ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Продължи осъществяването на проектите: „Училище за
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“, „Подобряване на
качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“, „Квалификация на педагогическите специалисти“,
„Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“, в детските
градини – „Заедно – ръка за ръка“, „Зъбки като перли“, „Спорт за деца в детската
градина“, проект ПУДООС – „Обичам природата – и аз участвам“, „Здрави деца,
щастливо детство“ – съвместен проект с ДГ 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.
За повишаване на качеството на образование на децата и учениците от
етническите малцинства са разработени и реализирани проекти, като са създадени
партньорства между Община Русе, училища и детски градини на територията на
общината и неправителствени организации.
 Тържества
През 2015/2016 г. са организирани следните събития:
 Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май;
 „Честна игра“ – Годишен концерт на детските градини в Община Русе;
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„Всемир на таланти“ – Национална панорама на детското и младежко
творчество;
 Традиционно изложение на средното и професионално образование в
Община Русе;
 Награждаване на отличниците от русенските училища;
 Връчване на Награда „Русе“, „Студент на годината“ и „Русе 21. Век“;
 Провеждане на Русенски карнавал, в който училищата и детските градини
имат участие на две сцени.
 Отличия
Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за повисоко ниво на образование. За това, с особено внимание се осъществява Общинската
програма за закрила на деца с изявени дарби.
За периода 2015-2016 г., Община Русе е разпределила над 18 000 лв. стипендии и
еднократно финансово подпомагане за стимулиране на над 350 изявени деца в
образованието, науката, изкуството и спорта. Годишни стипендии са получили 16
ученици от общинските училища.
По случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост се
присъжда наградата „Студент на годината“, с която ежегодно се удостояват до трима
студенти. Паричната стойност на наградата е до една минимална работна заплата,
получавана ежемесечно за една година. За празника, ежегодно на специална церемония
се награждават отличници от основни, средни училища, езикови и професионални
гимназии от Община Русе.
В началото на всяка календарна година се награждават учениците с изявени
дарби, получили еднократна помощ или годишна стипендия, съгласно Наредба на
Общински съвет – Русе.
 Извънкласни дейности
Община Русе продължава да осигурява възможности за развитие на интересите и
способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време.
Индивидуалните потребности и интереси на учениците и децата в областта на
хуманитарните, обществените, природоматематическите, приложно-техническите
дисциплини, усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна
подготовка продължаваха да се развиват.
В детските градини на територията на общината най-малко 3 000 деца са
обхванати в допълнителни занимания за ранно чуждоезиково обучение, балет,
фолклорни танци, приложни изкуства, спорт.
Интелектуалният и творческият потенциал на децата намира естествен път за
развитие в Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Русе. Общината
подпомага съществуването му, като дофинансира делегираната от държавата дейност за
развитие на изявени ученици по фундаментални и приложно-технически дисциплини.
През отчетния период в ЦУТНТ са обхванати между 1 000 – 1 200 ученици от І
до ХІІ клас в 87 постоянни групи, 5 временни през учебната година, и 25 временни през
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ваканционните дни по следните направления: математика, информатика,
информационни технологии, физика, английски език, изобразително изкуство,
приложни изкуства, моделизми – авио-, авто-, ракето- и корабомоделизъм, както и
конструиране с „Лего“ и роботика.
В национални състезания и олимпиади са участвали 87 ученици, подготвени във
формите към ЦУТНТ – Русе.
Център за ученическо техническо и научно творчество инициира и организира 5
Регионални състезания в следните направления: математика, информационни
технологии, английски език и изобразително изкуство, в които ежегодно участват над
1000 ученици.
Дългогодишната дейност, многобройните изяви и призови отличия на
възпитаниците на ЦУТНТ – Русе на регионални, национални и международни
олимпиади и състезания, безспорно е доказала мястото и ролята на ЦУТНТ – Русе в
образователната система.
През учебната 2015/2016 г. в Ученическата спортна школа работят 10 треньори
по 7 вида спорт – лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна
гимнастика, волейбол, хандбал, борба и вдигане на тежести. Обхванати са над 500 деца
на възраст от 6 до 18 години и са създадени условия за популяризиране дейността на
Школата.
През отчетния период са организирани и проведени следните състезания и
турнири от Спортния календар на УСШ: турнири по волейбол, състезания по
ориентиране, лекоатлетически многобой, Турнири по тенис на маса и спортна
гимнастика, Коледни турнири по всички видове спорт в школата и др. Провеждането на
общинските, областните, зоналните и финалните първенства от „Ученически игри –
2015/2016“ към МОН и ММС са организирани и успешно реализирани на територията
на общината чрез УСШ – Русе.
Средношколско общежитие – Русе продължава социалната си роля, с оглед на
отпадащите от училище ученици заради затруднено финансово положение. То
координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност, с цел пълноценна
образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им
потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните им планове и
свободното им време извън училище. Общежитието е кадрово обезпечено с 9
възпитатели, като всичките са магистри. Непедагогическия персонал е 3 щатни бройки.
През учебната 2015/2016 г. в Средношколското общежитие са настанени 110
ученици от V до ХІІ клас. Те са разпределени в четири постоянни групи на възрастов
принцип.
 Предотвратяване и превенция на противообществените прояви на
подрастващото поколение
Особено внимание се обръща на предотвратяването и превенцията на
противообществените прояви на подрастващото поколение, като в „Центъра за
социална адаптация“ и подкрепа към „Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ на Община Русе, се
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развива дейност, свързана с участието в проекти с тази цел и обучения по въпросите на
детската престъпност, което да стане достояние на по-широк кръг общественост.
Ползватели на услугите в Центъра са предимно родители, които срещат трудности при
отглеждането и възпитанието на децата си: деца, които нямат умения за самостоятелен
живот, деца с поведенчески проблеми или в рискова семейна среда, педагози и
специалисти, работещи с деца.
В кампанията на „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги за деца и
семейства „Да възпитаваме като окриляваме“ се включиха три пилотни детски градини:
ДГ „Пинокио“, ДГ „Русалка“ и ДГ „Зора“. Кампанията има превантивен характер по
отношение на насилието над деца. Психолози работиха в продължение на три месеца с
родители, деца и педагози, като успяха да променят нагласите на отделните групи,
спрямо насилието. В следващия етап на кампанията ще се включат още детски градини
от град Русе.
1.1.2. Младежки дейности и спорт
Четвъртият Общински годишен план за младежта на Община Русе е приет през
2016 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.
 Русе – Европейски град на спорта 2016
Признание за спортните постижения и за изграждане и поддръжка на модерна
спортна база е обявяването на Русе за „Европейски град на спорта“ за 2016 г. Званието
се присъжда от Федерацията на Европейските столици и градове на спорта от 1999 г.
насам, с цел популяризиране на спорта като инструмент за социално сближаване,
подобряване на здравния статус и начина на живот на хората. Тази титла е поредното
доказателство за развитието на града в областта на спорта и спортната инфраструктура,
придобивайки изключителната възможност да утвърди и развие масовия спорт.
Програмата е насочена към повишаване качеството на живот на гражданите във
всички възрастови групи, включително и за хората с увреждания, чрез активен спорт и
към подсилване на чувството за общност и културата на активност сред русенци.
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Създадени са условия за активно участие в спортна дейност, привличане на нови
инвестиции и инфраструктурни проекти.
През 2016 година спортният календар беше наситен с нови и интересни събития
в сферата както на професионалния, така и на масовия спорт. На 19 февруари, заедно с
представители на Федерацията на Европейските столици и градове на спорта,
спортисти и общественици, беше даден официален старт на кампанията, която си
постави за цел да повиши качеството на живот на гражданите чрез спорт и да
подсили „чувството за общност“ и култура на активност сред русенци. Това беше
направено с ясното съзнание, че това е началото на процес, който ще продължи да бъде
стимулиран и след формалния край на инициативата „Русе - Европейски град на
спорта“. През 2016 г. беше реализирана амбициозна програма с висока добавена
стойност за местните общности, следваща три основни принципа:
 Популяризиране – извеждане на спорта от спортните зали, спорт в
кварталите, парковете и на площадите, разпространяване на знания за
повишаване качеството на живот чрез спорт и движение;
 Участие – стимулиране на масово участие и повишаване културата на
активност на русенци;
 Споделяне – организиране на общностни турнири и състезания между
различни професионални гилдии и групи по интереси.
За да се подобри състезателния дух и новаторските идеи, беше обявен конкурс за
проекти в областта на спорта. В резултат на това, Общинска фондация „Русе – град на
свободния дух“ подпомогна над 100 спортни събития на повече от 60 организации,
институции и спортни клубове в Русе. Участие в инициативата взеха над 20 000
активни спортисти и стотици любители на възраст от 3 до 80 години, а
ангажираната публика надхвърли 100 000 души. Сред най-мащабните събития се
откроиха първият по рода си Международен трансграничен крос "Пробег на свободния
дух Гюргево – Русе", Международният фестивал по гимнастика "Дунавска перла",
Катерачната надпревара „Русе 2016“, Фестивалът на бойните изкуства, Младежките и
работнически спартакиади и проектът „Русе, танцувай!“. Тези иновативни и модерни
прояви привлякоха много посетители от страната и чужбина, което от своя страна
развива местния бизнес.
Основните цели на кампанията, която се реализира през 2016 г., насърчиха
активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт през целия
живот, стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални
групи, популяризиране и подпомагане дейността на професионални и любителски
спортни клубове и сдружения, ревитализиране и социализиране на градски
пространства и територии, подсилване на чувството за общност сред русенци и
обединение около постигането на една обща визия за развитието на града, както и
популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в
национален и европейски мащаб.
Град Русе се включи в Европейската седмица на спорта, като началото бе
дадено на 14 септември в присъствието на зам.-министъра на младежта и спорта Асен
Марков. Проведоха се 8 спортни събития от различен характер в рамките на
общоевропейската инициатива #BeActive и имаше за цел да стимулира повече хора да
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се занимават трайно със спорт и физическа активност и да докаже на практика, че
спортът е достъпен за всички, независимо от възраст, пол и физически способности.
Двадесет и седем са спортните събития по програма „Спорт“, които Общината
е финансирала през годината с 25 000 лева. Бяха отпуснати 1 млн. лева за ремонта на
Градския стадион, като съоръжението ще придобие съвременен вид с нов терен и
осветление за осигуряването на отлични условия за официалните мачове на ФК
„Дунав“. В същото време, Община Русе предприе със собствени средства ремонтни
дейности, които включват цялостен ремонт на санитарните помещения на стадиона,
реконструкция на сектора за гости с укрепване на оградата и увеличаване на
височината й, нова предпазна мрежа върху сектора с цел избягване на хвърляне на
предмети на терена и пистата, както и изграждане на самостоятелен вход за отбора –
гост към съблекалните и ремонт на официалния вход за отборите.
Ежегодно Общински съвет Русе приема Програма „СПОРТ“, като за 2016 г.
общината е инвестирала в спортни клубове, събития и турнири – 702 000 лв.,
разпределени, както следва:
 ПО РАЗДЕЛ І „Ученически масов спорт“ по Програма „Спорт“ 2016 г. – 56 000
лв.
 ПО РАЗДЕЛ ІІ „Състезания под егидата на Община Русе“ по Програма „Спорт“
2016 г. – 25 000 лв.
 ПО РАЗДЕЛ ІІІ „Подпомагане на спортните клубове“ по Програма „Спорт“
2016 г. – 495 000 лв.
 ПО РАЗДЕЛ ІV „Организиране и провеждане на Международни състезания в
град Русе и подготовка на русенски състезатели за олимпийски игри“ – 106 000
лв., като за награди изразходваните средства са 10 000 лв.
Броят на регистрираните спортни клубове в Община Русе е 119, а развиваните
спортове в тях са над 80. В спортни клубове са организирани около 20 000 души от
различни възрастови групи.
Спортният календар на Община Русе само за 2016 г. включва:
 13 международни турнира;
 25 национални първенства;
 13 ученически олимпиади;
 9 любителски прояви.
Основни спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане
от Община Русе и водещите клубове, които ги развиват за 2016 г. са:
 Баскетбол – СКБ „ДУНАВ“;
 Футбол – ФК „ДУНАВ – 2010“ и ФК „Марисан“;
 Волейбол – СКВ „ДУНАВ“;
 Лека атлетика – СЛАК „ДУНАВ“, СЛАК „ЛОКОМОТИВ“;
 Бокс – БК-Русе.
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1.2. Отдел „Култура“
За периода ноември 2015 г. – септември 2016 г., Управленската програма на
Община Русе в областта на културата формулира преди всичко цели, свързани с
надграждане и развитие на процесите, чието начало поставя първият мандат от
управлението на кметския екип – 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 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“.
1.2.1. Културни институти
Дейността на основните културни организации, финансирани като държавна
дейност чрез общинския бюджет (Регионалният исторически музей, Регионалната
библиотека „Любен Каравелов“, Русенската художествена галерия) продължава да
поддържа устойчиво висок публичен рейтинг и качество на културния продукт, целящи
като цяло повишаване капацитета на организациите и развитието им като модерни и
отворени към общността културни субекти.
Ключова роля за ускореното развитие на този процес съвсем естествено изиграха
преди всичко откритите през 2014 и началото на 2015 г. нови музейни експозиции и
обекти на Регионален исторически музей – Русе, в т.ч. новооткритият „Екомузей с
аквариум“, изграденият Лапидариум и обновеният музей „Баба Тонка“, които и в
настоящия отчетен период привлякоха рекорден брой посетители – общо 63 078,
резултат, който бележи ръст спрямо същия период 2014/2015 г. с 27 798 посещения.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ
ПОСЕТИТЕЛИ (БРОЙ) ПО КАТЕГОРИИ ЗА ПЕРИОДА
НОЕМВРИ 2015 – 1.СЕПТЕМВРИ 2016

МЕСЕЦ

Деца от
предучилищ
на възраст

Ученици

11.2015

179

1587

12.2015

37

01.2016

47

02.2016
03.2016

Студенти

Възрастни

Общо

Посетители
общо

Българи

Чужденци

575

2532

716

3248

5589

412

43

503

11

514

1006

287

71

580

46

626

1031

138

371

113

836

28

864

1486

594

1948

558

4516

222

4738

7838

04.2016

181

1831

535

2722

867

3589

6136

05.2016

397

2577

1972

4644

2349

6993

11939

06.2016

303

4020

861

3769

3467

7236

12420

07.2016

312

1391

464

2691

1956

4647

6814

08.2016

340

1280

631

3905

2663

6568

8819

ОБЩО:

2528

15704

5823

26698

12325

39023

63078
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Ръст на посещенията отчита екипът на РБ „Любен Каравелов“, където
разнообразните библиотечни практики и проекти, свързани с автоматизацията на
библиотечните услуги и повишаване капацитета на материално-техническата база,
които я нареждат сред водещите в страната.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
БРОЙ ПОСЕЩЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛ

№
1

В библиотеката

2

Онлайн посещения в сайт и поддомейн на библиотеката

3

Посетители на културни и образователни събития

м. ноември 2015 м. септември 2016
119530
67876
19640

ОБЩО:

207046

Нарастваща ефективност за посочения период се наблюдава и във фондовата и
експозиционна дейност на Русенската художествена галерия, което повиши сериозно
общественото доверие в институцията. През отчетния период, галерията успя да
попълни фонда с 35 нови фондови единици, от които 31 дарения и 4 откупки, както и да
организира и привлече в Русе 30 самостоятелни и колективни изложби на автори от
страната и чужбина, сред които уникалната и премиерна за България колекция от
литографии на Пиер-Огюст Реноар, фотографската изложба „Изкуство, сътворено в
Израел“ и изложбата „Търси се“ от Румъния.

МЕСЕЦ

11.2015
12.2015
01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
Общо:

РУСЕНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ПОСЕТИТЕЛИ (БРОЙ) ПО КАТЕГОРИИ ЗА ПЕРИОДА
НОЕМВРИ 2015 - СЕПТЕМВРИ 2016
Деца
Ученици
Студенти
Възрастни

предучилищна
възраст

130

11

141

3
33
19
3
31
32
63
45
101
77
96
503

1
1
2
1

5
5
2
5
22

Българи

Чужденци

369
212
112
48
196
312
483
262
97
307
350
2748

13
6
2
6
5
5
9
6
12
15
79

Общо

382
218
112
50
202
317
488
271
103
319
365
2827

Посетители
общо

386
382
133
53
234
349
551
332
209
398
466
3493

Устойчиво развитие бележи проектната и партньорска дейност на русенските
културни организации (музей, библиотека и галерия) на местно, национално и
международно равнище. Важна стъпка в този процес е преподписаното през м. март
Споразумение за сътрудничество между РИМ – Русе, Историческия музей в Тутракан,
Музея за история на Букурещ и Музея за култура Гумелница, Олтеница. В рамките на
първото шестмесечие на 2016 г. музеят изпълни над 10 проекта с българско и
международно участие, насочени към изследване и популяризиране на римското
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наследство по Долен Дунав, широко експониране на теми от българската история и
дигитализация на визуални елементи.
Широка партньорска мрежа и участие в редица национални и международни
кампании, конкурси и проекти регистрира в своята дейност и РБ „Л. Каравелов“.
Международните инициативи „Европейска нощ на литературата“ и „Нощ на
Андерсен“, националните кампании “Маратон на четеното“, „Чети с мен“, „Забавно
четене“ и „Стара хартия за нова книга“, реализирани с широк кръг от партньори,
привлякоха в библиотеката много съмишленици и приятели на книгата. Тази активност
й донесе престижната международна награда – Сертификат
„Шампиони“ на
Информационното общество WSIS, връчена за силното влияние и високата степен на
въздействие върху общността на библиотечния проект „Финансова грамотност за деца
– достъпна и забавна“. През 2015 г. РБ „Любен Каравелов“ грабна и приза за най-четящ
град, като стана победител в кампанията „Забавното лятно четене“ .
Ускореното развитие и повишена активност на трите ключови за местния
културен процес организации през отчетния период е съпроводено от особено
интензивен процес на взаимодействие с различни по състав целеви групи и прилагане
на разнообразни и атрактивни инструменти за работа и привличане както на широката
публика, така и на младежката аудитория и децата. Продължаващо развитие бележат
детските образователни програми и формати в Музея, Библиотеката и Галерията.
Програми като „Русезнание“, летните образователни инициативи и работилници,
творческите ателиета, детските ученически изложби, четения, Детска нощ в музея, Нощ
на музеите и галериите и др. атрактивни за младите хора проекти и инициативи
превърнаха музейните и библиотечни пространства в притегателно място за младите
русенци. Общо 28 000 деца и младежи от Русе са преминали през залите на
библиотеката, русенските музеи и галерия, което представлява средногодишен ръст на
посещаемостта за тази целева група от 21% спрямо периода 2011 – 2015.
 Читалища
Функциониращите на територията на община Русе 23 читалища оформят друг
важен и специфичен сегмент от общия социокултурен контекст, свързан преди всичко с
политиките на общината за развитието на малките населени места и общности.
Основният напредък в дейността им през отчетния период е устойчиво развит по
посока на тяхната експертиза в областта на информационно-образователните практики
и социални иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование,
творчество и учене през целия живот.
Тласък за технологичното и ресурсно развитие на читалищните организации
осигурява и текущият проект „Глобални библиотеки”, финансиран от ПРООН,
Министерството на културата и Фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”. Той цели да
улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги
за общността чрез мрежата на читалищните библиотеки. В хода на изпълнение на
проекта работещите по програмата 8 русенски читалища („З. Стоянов 1937“ и „Г.
Бенковски 1937“ в Русе и читалищата в Мартен, Николово, Тетово, Ново село, Червена
вода и Семерджиево) разшириха реално обема на предоставяните информационно44

библиотечни и социални услуги, резултат, който повлия съществено и разшири видимо
тяхната експертиза в работата с местните общности и особено с децата и хората от
третата възраст.
Читалищата в общината развиват общо 98 клубни и кръжочни форми, творчески
школи, алтернативни и съвременни форми на обучение, отворени към различни по
социален и възрастов състав аудитории – един сам по себе си устойчив и системно
развиващ се през последните години процес, отговарящ на високите очаквания на
местните общности за широк достъп до знания и добиване на социални и творчески
умения.

Брой организирани
публични прояви

Брой реализирани
проекти

Брой читателски
посещения

Брой абонирани
издания за 2016 г.

Брой дарени книги

Библиотечен фонд

Брой закупени книги

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ В ПЕРИОДА
2015 - 2016
№
Народно читалище
Населено
Брой
място
награди от
участия на
худ. състави
във
фестивали и
конкурси

1

НЧ "Зора 1866"

гр. Русе

25837

46

57

5

3483

1

10

Межд
.
6

2

НЧ "А. Кънчев
1901"
НЧ "Христо Ботев
1908"
НЧ "Захари
Стоянов 1937"
НЧ "Г. Бенковски
1937"
НЧ "В. Левски
1945"
НЧ "Анжела
Чакърян 2008"
НЧ "Гоце Делчев
2010"
НЧ "Просвета
1928"
НЧ "Св. Св. Кирил
и Методий 1924"
НЧ "Просвета
1915"
НЧ "Пробуда
1901"
НЧ "Пробуда
1907"
НЧ "Надежда
1908"
НЧ "Тома
Кърджиев 1873"
НЧ "Просвета
1927"

гр. Русе

47941

141

142

16

14939

2

36

0

2

гр. Русе

22764

36

149

7

1435

0

48

7

11

гр. Русе

32251

80

163

11

6695

4

8

0

39

гр. Русе

24207

105

111

10

6503

2

34

0

1

гр. Русе

25549

95

290

8

1065

0

38

0

5

гр. Русе

4688

54

153

5

555

1

22

0

3

гр. Русе

1419

7

108

1

921

0

2

0

1

гр. Мартен

12856

85

222

5

6636

1

9

0

3

кв. Средна
кула
кв.
Долапите
с.
Николово
с. Тетово

17883

176

205

6

6453

0

15

0

4

10407

58

156

6

2654

0

31

1

10

19602

48

42

7

10520

2

49

0

10

21417

41

314

10

5537

0

18

1

4

с. Ново
село
с. Червена
вода
с.
Семерджие
во
с.
Басарбово
с. Хотанца

15430

70

150

3

6920

0

58

0

5

13399

37

11

2

4670

1

31

0

6

8162

38

47

3

2752

1

18

0

0

10842

29

52

2

84

2

11

0

2

7642

10

25

50

2400

1

23

0

4

6038

13

86

2

662

0

12

0

3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

НЧ "Св. Д.
Басарбовски 1902"
НЧ "Светлина
1928"
НЧ "Напредък
1928"

с. Долно
Абланово

Нац
.
3
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20
21
22
23

НЧ "В. Левски
1928"
НЧ "М. Горки
1928"
НЧ "Н. Й.
Вапцаров 1951"
НЧ "Светлина
1927"

с. Сандрово

7850

26

65

2

308

1

23

0

3

с. Просена

7189

10

92

50

2920

0

27

0

3

с.
Ястребово
с. Бъзън

4790

11

0

5

1453

0

12

0

0

9786

15

80

10

1990

1

23

0

0

357949

1231

2720

226

91555

20

558

15

122

ВСИЧКО:

Със съществен принос за обогатяване и диверсифициране на специфичния
културен профил на региона са и онези читалищни организации, които от няколко
години насам поддържат и развиват мащабни културни инициативи от национален и
международен формат. Това са Международния кинофестивал „Дунав – реката на
Европа“ на ВЧ „Зора“, националните фолклорни фестивали „Сцена под липите“ и „Да
се хванем на хорото, на Текето под небето“ на НЧ „Пробуда“ в с. Николово и
Международния фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“ на НЧ „В. Левски“ в
Сандрово. Със своята атрактивност и качество, те привличат любители и почитатели на
изкуствата и традиционната култура от страната и чужбина.
Анализът на данните от таблицата сочи и нарастване на интереса на
читалищните екипи към по-мащабни проекти, генериращи висок социален ефект и
значителен външен финансов ресурс. Отличен пример в това отношение е читалището
в с. Николово с проекта „Активни младежи за активни читалища“, финансиран по
Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 –
2014.
Друг добре експониран за отчетния период приоритет в работата на читалищата,
особено в малките населени места, е грижата за селищния културен календар,
художественото израстване на местните любителски формации и повишаване на
възможностите им за мобилност и активно присъствие в рамките на регионалния и
национален културен календар. Общият брой на организираните читалищни събития за
местната общност в рамките на отчетния период достига 558, а спечелените награди от
национални и международни фестивали са 137, от които 15 са от фестивали и конкурси
с международен формат, а 122 от национален.
 Общински културен календар
Като един от основните инструменти за подкрепа и насърчаване на културното
многообразие, културното предприемачество, гражданския сектор и междусекторните
партньорства в областта на културата, Общинският културен календар формира
цялостния културен профил и облик на града. Като водещ културен и фестивален
център от национален и международен формат, град Русе регистрира за отчетния
период над 250 събития в рамките на 29 мащабни международни, национални и
регионални художествени събития с многохилядна аудитория.
Пример за висок артистичен и художествен стандарт в това отношение са
множеството организирани или подкрепени от общината фестивали и събития, сред
които МФ „Мартенски музикални дни” – носител на знак за европейско качество за
2015 и 2016 г., Международният „Грийн Рок Фест“, Регионалният събор на народното
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творчество „Златната гъдулка“, Есенният салон на изкуствата и културата,
Европейската театрална работилница, Международното биенале на миниатюрата,
Международният летен фестивал „Сцена край реката“, Русенският карнавал, Коледноновогодишният фестивал, Международният конкурс за екслибрис, Международният
конкурс „Франц Шуберт“, Международният конкурс „Северно сияние“, „София Филм
Фест“ в Русе, Националният ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ и др.
Устойчив напредък развиват и новите художествени формати, основани на
културните и социални иновации – Фестивалът за детско и младежко творчество
„Всемир на таланти”, Международният фестивал на ледените фигури, Международният
фестивал на пясъчните скулптури, Международният фестивал за съвременно изкуство
„Процес – Пространство“ 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.
На конкурсната сесия през 2016 г. Община Русе подкрепи общо 25 проекта на
стойност 52 000 лв., насочени основно към реализацията на алтернативни и
иновационни проекти на неправителствения сектор и сектора на творческите
индустрии, както и към развитие на разнообразни културни практики в малките
населени места и квартали.
ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ – СЕСИЯ 2016
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

Финансирани проекти 2016
Фондация „Процес - пространство”
1.
ДТ „Сава Огнянов”
2.
Сдружение „Приятели на музея“
3.
РБ „Любен Каравелов“
4.
МГ „Баба Тонка“
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сдружение „Вдъхновение”
НЧ „ Пробуда” - с. Николово
Фондация „Бистра и Галина“
Клуб за акробатичен рокендрол и
брейк
Художествена галерия - Русе
ОУ „Иван Вазов“
Сдружение „Артеа“
Общински младежки дом
НЧ „Захари Стоянов“
Група за театър „Камила“
Сдружение „Смело сърце“
НЧ „Просвета“, с. Семерджиево
Сдружение „Брод”
НЧ „Ангел Кънчев“
НЧ „Васил Левски” – с. Сандрово
ОбДЦКИ

ПРОЕКТ

СУМА

Фестивал „Процес – Пространство“
„Бяло върху бяло“ на фестивал в Санкт Петербург
Тринайста тъмна нощ в музея
12. МК за екслибрис Ex Vino – Ex Veritas
Музика и цветове – иновативен младежки уъркшоп, за
първи път в България
Младежки творчески индустрии
Фестивал „Сцена под липите” 2016
Лятна детска академия 2016
Breaking Point 2: Брейк денс фестивал

2 900
2 400
2 924
2 400
2 500

Артиспорт
„Паметта на улиците“
Театър „Одеон“ гостува в Русе
Международен младежки фолклорен фестивал „Северина“
Концерт „Музикални следи“
Театрална ваканция в музея 2016
Фестивал „Светът е за всички“ 2016
Регионална среща на традициите
БРОД 2016: Русенски алманах за литература и култура
80 години хор „Дунавски звуци“
Сандрово пее и танцува 2016
Участие в Международен средиземноморски оркестър в
гр. Порденоне, Италия

1 591
1 715
2 400
1 560
999
2 400
2 160
700
2 368
2 332
1 814
2 683

2 240
2 216
2 364
3 000
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22
23

ФТТ „Найден Киров“
НЧ„ Св. Д. Басарбовски“Басарбово
НЧ „Г. Бенковски“
МД „Елиас Канети

24
25
Общо: 25 проектни предложения

Концерт-спектакъл по повод 15 години ДА „Н. Киров“
Басарбовци на мегдана

2 350
1 125

„Аз се уча да чета, буквите познавам чрез игра“
Международен литературен фестивал – Русе, 2016

459
2 400

52 000

 Финансиране
Общият размер на инвестираните в култура (местни и държавни дейности)
средства чрез общинския бюджет и от външни източници за периода ноември 2015 –
септември 2016 г. възлиза на 3 195 072 лв., от които средства от бюджета в размер на
2 612 677 лв. и размер на собствените приходи 582 395 лв., което съставлява 18,2% дял
спрямо общата рамка на бюджета. Резултатът надхвърля средногодишните стойности
на общинския бюджет за култура за изминалите четири години и бележи ръст от 17%
спрямо предишния период. За първи път от много години насам от общинския бюджет
се отпуснаха и средства в размер на 122 216 лв. за текущи ремонти на читалищни
сгради и закупуване на климатични системи за нуждите на читалищата в малките
населени места.
Ръст от 1,5% на база средногодишните стойности за предишния мандат бележат
и средствата, набрани от други източници.
ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА" М. НОЕМВРИ 2015 - М. СЕПТЕМВРИ 2016
м. ноември 2015 - м. декември 2016
общински
бюджет за
държавни и
местни
дейности

Дейност/Организация

Регионална библиотека "Любен Каравелов"
Регионален исторически музей
Художествена галерия
Читалища, в т.ч. 122 216 лв. за ремонти от общинския
бюджет
ФТТ "Найден Киров"
Културен календар, в т.ч. субсидия за Фондация
"Русе - град на свободния дух" и други приходи МФ "ММД"

Общо:
Годишен трансфер държавни културни институти
ОБЩО ЗА КУЛТУРА МЕСТНИ И ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ:

други приходи

Общо

596372
521258
137136
547296

45049
250683
8126
92930

641421
771941
145262
640226

87000
491615

0
185607

87000
677222

2380677
232000
2612677

582394,95 2963071,95
0
232000
582394,95 3195071,95

Резултатите говорят както за значително нарастване на бюджетните средства за
култура през отчетния период, така и за повишен капацитет на общината и културните
оператори да привлича допълнителни средства за култура от алтернативни на бюджета
източници.
Повишен капацитет за управление на финансовите ресурси се наблюдава и в
дейността на русенските читалища с увеличен дял на проектното финансиране, което
през отчетния период достигна сумата от 21 804 лв. Сериозен е и делът на приходите,
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които читалищата калкулират от управлението на читалищната собственост – около
17% спрямо държавната и общинска субсидия.

 Постигнати резултати:
 Създадени са благоприятни условия и среда за повишаване капацитета на
културните организации и развитието им като модерни и отворени към
очакванията на общността културни субекти;
 Развитие на платформа за широк достъп до културен продукт;
 Многообразие на културното съдържание и културния профил на града;
 Повишено качество на културния продукт;
 Силен социален и публичен ефект в разпространението на културния
продукт;
 Ефективен маркетинг на културния продукт достигна многохилядна
аудитория в целия спектър от събития и инициативи, таргетиращи успешно
различни по възраст и социален състав целеви групи;
 Осъществени са над 250 събития в рамките на 29 международни,
национални, регионални и местни фестивали, конкурси, проекти и чествания
от културния календар на общината, инициирани от различни културни
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организации, в т.ч. и от организации от неправителствения и частен сектор, и
подкрепени финансово и/или логистично от Община Русе;
Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ е отличен с
престижната европейска награда „Европейски фестивал за 2015 и 2016 г.“ по
пилотния проект на Европейската комисия и Европейската фестивална
асоциация;
Осигурено е съфинансиране на творческия продукт на държавните културни
институти в размер от 232 000 лв.;
Финансирани са 25 проекта на организации от публичния и
неправителствения сектор, както и от сектора на културните и творчески
индустрии, по Програма “Култура” на Община Русе на стойност 52 000 лв.;
Постигнат е ръст на бюджета за култура от 17% спрямо средногодишните
резултати от периода 2012 – 2015 г.;
Повишен е капацитетът на общината в привличането на допълнителни
средства за култура от алтернативни на бюджета източници и осигурено
външно финансиране за дейност в размер на 582 395 лв.;
Постигнат е ръст на външното финансиране с 1,5%;
Осигурени са средства в размер на 122 216 лв. за ремонт на читалищните
сгради в малките населени места.

 Регионална библиотека „Любен Каравелов”:
 Регистрирани са 139 170 посещения на библиотеката и още 67 876 онлайн
посещения в сайта и поддомейна на библиотеката;
 регистрирани са 7 335 читатели, в т.ч. 3 226 деца до 14 г.;
 заетите библиотечни документи възлизат на 178 944 бр.;
 организирани са 263 културни събития с 19 640 посетители;
 осъществена е методическа дейност и консултации в областта – 645
посещения;
 реализирани и/или в процес на реализация са 32 проекта и конкурса;
 набавени библиотечни документи – 3 908;
 реализирани са собствени приходи от дейност в размер на 25 898 лв.;
 реализирани са приходи от проекти в размер на 15 501 лв.;
 реализирани са приходи от дарения и спонсорство 3 650 лв.;
 включване в 3 международни инициативи и 4 национални кампании;
 организирани са 2 международни и 1 национален конкурс;
 организирана е Национална научна конференция с международно участие
„Виното – история и вдъхновение“;
 инициирани са два текущи проекта: „Мейкърспейс – фабрика за идеи, знание
и мечти“, финансиран от ОФ „Русе – град на свободния дух“ и „Ролята на
обществените библиотеки в устойчивото развитие на нови публики“,
финансиран от НФК – София;
 получени са редица отличия и награди: Сертификат „Шампонини“ на
Информационното общество WSIS и 3 бр. награди в рамките на кампанията
„Забавното лятно четене“.
 Регионален исторически музей:
 Организирани са 32 изложби и над 30 културни събития;
 изпълнени са над 10 проекта с българско и международно участие;
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проведена е Международна научна конференция „Camera Danubiana“;
изнесени са 788 беседи, лекции, научни съобщения и доклади;
издадени са 157 научни и информационни издания;
ръст на посещаемостта на музейните обекти – общо за периода 54 259
посетители;
реализирани приходи от билети, беседи и рекламни материали – 170 443 лв.;
привлечени средства от дарителство и спонсорство в размер на 7 893 лв.;
нарастване на музейните фондове – 152 365;
реализиран е проект за закупуване на верижен стълбищен транспортьор,
финансиран от Агенцията за хора с увреждания;
Подновено е споразумение за сътрудничество м/у РИМ – Русе, Историческия
музей – Тутракан, Музея за история на Букурещ и Музея за култура
Гумелница, Олтеница.

 Художествена галерия:
 Нарастване на фонда с 35 фондови единици в отделите „Живопис“,
„Графика“, „Скулптура“ и „Съвременно изкуство и фотография“;
 организирани 27 самостоятелни и колективни изложби на автори от страната
и чужбина;
 издадени 5 бр. информационни издания и брошури;
 изнесени 36 беседи в експозиции;
 организирано участие на русенски деца в Детски международен конкурс във
Варшава и Конкурс за детска рисунка в Япония;
 привлечени са средства по 3 текущи проекта в размер на 9 088 лв.,
финансирани от Община Русе, Министерството на културата и НФК –
София: „Артиспорт“, „Изграждане на интерактивно мултимедийно
приложение на експозиционни и образователни дейности“, Арт зона“;
 продължаващо поетапно дигитализиране на фонда на галерията;
 развитие на образователни проекти, фокусирани върху детската аудитория;
 брой посетители за периода – 3 493, в т.ч. 644 деца;
 осигурени собствени приходи от дейност в размер на 8 126 лв.
 Читалища:
 Нарастване на библиотечните фондове на читалищата с 3 951 библиотечни
единици (в т.ч. 1 231 новозакупени книги и 2 720 дарени) и ръст на
читателските посещения;
 развити са 98 клубни и кръжочни форми, творчески школи и съвременни
форми на обучение;
 реализирани са 558 културни събития в Русе и малките населени места;
 реализирани и/или в процес на реализация са 20 читалищни проекта;
 получени са 137 награди от участия на любителските състави в регионални,
национални и международни фестивали и събори;
 осигурено е дофинансиране на читалищните дейности и извършени ремонти
на читалищни сгради със средства от общинския бюджет в размер на
122 216 лв. за читалищата в кв. Средна кула, с. Николово, с. Тетово, с.
Хотанца, с. Сандрово и с. Червена вода;
 реализирани са собствени приходи от дейност в размер на 92 930 лв.;

51



постигнат е дял от 17% на придобитите приходи от управление на
читалищната собственост спрямо държавната и общинска субсидии.

 Общински детски център за култура и изкуство
В Общински детски център за култура и изкуство са обхванати над 1200 деца и
младежи от 4 до 19 години. Всички те участват в 20 формации, като са застъпени
всички области на културата и изкуствата. Всяка година към тези формации се прибавя
по една нова форма. Днес Центърът разполага и с Школа за класически балет, Школа
по китара и Школа за духови инструменти. Благодарение на доброто финансиране от
Община Русе, достъпът на децата и младежите до цялата дейност на ОбДЦКИ е
безплатен. Качеството на работа е на много високо ниво като за целта са привлечени 30
щатни висококвалифицирани специалисти, а също така и много добри специалисти на
граждански договори. Община Русе е предоставила 5 бази в различни райони на града
за дейността на Центъра.
Дейността на Общинския детски център за култура и изкуство за периода
октомври 2015 – септември 2016 година се разпределя в две направления:
художествено – творческа дейност и културно – развлекателна дейност.
Художествено – творческата дейност включва всички формации, които работят
в Центъра. Това са три фолклорни ансамбъла – „Здравец”, „Зорница” и „Русчуклийче”,
Школа за народни песни и народни инструменти, Детски хор „Дунавски вълни”, Детска
вокална група „Слънце”, Тамбурашки оркестър „Русе”, Школа по пиано, Школа за
духови инструменти, Школа по китара, Формация за модерен балет „Мираж”, Танцова
школа по салса, Клуб по спортни танци, Мажоретен състав, Школа за класически балет,
Студио „Театър”, Детска театрална работилничка, Школа по изобразителни изкуства и
малка пластика, Школа по народно-приложно изкуство и етнография, Клуб „Приятели
на книгата”.
В направление „Културно – развлекателна дейност”, Общинският детски център
за култура и изкуство организира различни прояви и инициативи, които допринасят за
обогатяване на културния живот в община Русе. На 31 октомври 2015 г. приключи
Осмото издание на Национален ученически конкурс за литературно творчество и
журналистика „Стоян Михайловски”, в който взеха участие над 150 деца и младежи от
25 града на страната. През м. март 2016 г., Центърът беше домакин на ІХ издание на
Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика – деца и младежи
певци и инструменталисти, като участниците бяха над 220, разпределени в
индивидуални участници, хорове, ансамбли и др. от професионални училища,
паралелки със засилено изучаване на фолклор и любители.
През м. април бяха отбелязани 30 години от създаването на Фолклорен ансамбъл
„Русчуклийче”, който включва над 160 деца и младежи. В началото на м. юни
Общинският детски център беше основен организатор и домакин на ХХ издание на
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”. В рамките на 6 дни
на русенските сцени се изявиха 23 ученически театрални формации, разпределени в две
възрастови групи.
Общински детски център за култура и изкуство организира множество концерти
за национални празници – 6 май, 24 май, тематични детски празници, литературни утра
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и състезания за децата от начален курс, работилници на Дядо Коледа, Баба Марта,
Великденска. На Международният ден на детето – 1 юни, Общинският детски център за
култура и изкуство организира събития не само в централната част на града, но и в
кварталите, като по този начин се създава празнична атмосфера на множество деца и
техните родители.
1.2.2. Реализирани значими събития в рамките на Общинския културен
календар, организирани и/или подкрепени от Общината :
 Международен фестивал „Мартенски музикални дни“
 Международен фестивал на ледените фигури
 Международен фестивал на пясъчните скулптури
 Международен младежки фолклорен фестивал „Северина“
 Международно биенале на миниатюрата
 Международен конкурс за екслибрис
 Международен „Грийн Рок Фест“
 Международен София Филм Фест в Русе
 Европейска театрална работилница
 Международен летен фестивал „Сцена край реката“
 Международен литературен фестивал
 Международен конкурс „Франц „Шуберт“
 Международен конкурс „Северно сияние“
 Международен фестивал за съвременно изкуство „Процес – пространство“
 Национална литературна награда „Елиас Канети“
 Фестивал за детско и младежко творчество „Всемир на таланти“
 Фолклорен събор „Златната гъдулка“
 Русенски карнавал
 Брейк денс фестивал.
2. Дирекция „Здравни и социални дейности“
Дирекция „Здравни и социални дейности“ формира и реализира общинската
политика в областта на общественото здраве, общинското здравеопазване и социалните
дейности. Нейни основни функции са да разработва и изпълнява краткосрочни
програми и дългосрочни стратегии за развитие на здравеопазването и социалните
дейности на общинско ниво, да разработва концепции, единни цели и да формира ясни
приоритети за развитие на програми за промотиране на общественото здраве и
социалните услуги, да формира политики за оптимизиране на мрежата на общинското
здравеопазване за по-добро качеството на здравните и социални услуги и достъпът им
до тях и др. Към дирекцията работят отдел „Обществено здраве“ и отдел „Социални
дейности“.
2.1. Отдел „Социални дейности“
През отчетния период е изготвен Анализ с изходни данни за социалните услуги
на територията на Община Русе и е разработена Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2016-2020 г. Основен акцент е поставен върху
разширяване на мрежата от социални услуги за възрастни.
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На 09.02.2016 г. официално беше открит новоизградения корпус на Дом за
възрастни с деменция „Приста“ с капацитет 20 места.
 Нови социални услуги с делегирана държавна дейност:
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с необходимост от
постоянни медицински грижи – капацитет 8 места
 „Звено майка и бебе“ – с капацитет 4 места
 Дневен център за деца с увреждания – с капацитет 20 места.
 Реализирани проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.:
 Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“
предоставя социални услуги: дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) с
капацитет 20 места, Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) с капацитет 8 места,
Семейно-консултативен център са капацитет 30 места, Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с необходимост от постоянни
медицински грижи – капацитет 8 места, Център за психично здраве за деца с
капацитет 20 места, Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването
с капацитет 15 места, Център за майчино и детско здраве с капацитет 50
места. След приключване на дейностите по проекта на 30.11.2015 г., Община
Русе е осигурила финансови средства за продължаване на дейността на
услугите ЗМБ и ДЦДУ до 29.02.2016 г. За функционирането на Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с необходимост от постоянни
медицински грижи са предоставени средства от Министерство на
здравеопазването за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. Издадени са
заповеди на Изпълнителния директор на АСП за разкриване на Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с необходимост от постоянни
медицински грижи с капацитет 8 места като държавно делегирана дейност от
01.01.2016 г., за ЗМБ от 01.03.2016 г. и за ДЦДУ от 01.04.2016 г. След
приключване на процедурите по провеждане на конкурси за възлагане
управлението на социалните услуги, са сключени договори за период от три
години, със СНЦ „Еквилибриум” както следва:
o Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
необходимост от постоянни медицински грижи
o „Звено майка и бебе“
o Дневен център за деца с увреждания.
 По проект „И аз имам семейство“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
2007-2013 г. е предоставяна услугата „Приемна грижа“ до 31.12.2015 г. на 25
деца, от 25 утвърдени приемни семейства. От 01.01.2016 г. услугата
„приемна грижа“ се предоставя по проект „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР
2014-2020 г. като за изминалия период услугата е предоставяна на 35 деца от
25 одобрени приемни семейства.
 По проект „Нови възможности за грижа“ по схема „Нови алтернативи“ на
ОП РЧР 2014-2020 г. Община Русе е изпълнила поетите ангажименти като до
29.02.2016 г. 136 потребители получиха услугата „Личен асистент“. Наети
бяха 132 лица, които предоставяха почасови услуги в домовете на
потребителите. За периода са сключени два договора с Фонд „Социално
закрила“ на Министерство на труда и социалната политика за финансиране
на дейностите на „Общинско предприятие „Социално предприятие –
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Обществена трапезария“. Осигурена е топла храна за 99 потребители в
периода от 01.10.2015 г. – 31.12.2015г. и от 01.01.2016 г. – 30.04.2016 г.
 Стартирали през 2016 г. проекти за предоставяне на социални услуги в общността:
 От 01.01.2016 г. услугата „Приемна грижа“ се предоставя по проект „Приеми
ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г., като за изминалия период услугата е
предоставяна на 35 деца от 25 одобрени приемни семейства.
 Община Русе подписа договор на 16.12.2015 г. по проект „Независим живот
в Звено за услуги в домашна среда – Русе“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002.
„Независим живот“. По проекта са наети като лични асистенти 50 лица,
които оказват ежедневна помощ и подкрепа на 102 потребители, както и 12
лица наети като „Домашен помощник”, които полагат грижи за 46 лица. От
м. юни се предоставят и медицински, рехабилитационни и психологични
услуги за помощ и подкрепа на 20 нуждаещи се лица.
 На 09.09.2016 г. Община Русе подписа Споразумение за допълнително
финансиране, чрез което по-голям брой хора с увреждания, включително
деца, ще имат възможност да получават интегрирани социални услуги в
домашна среда по проекта. Предстои да бъдат наети 70 лични асистенти, 9
домашни помощници, 1 социален работник и 1 рехабилитатор. В
интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат включени нови 100
потребители.
 От 01.05.2016 г. Община Русе реализира проект по сключен договор по
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България –
2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ –
2016 г. По проекта се предоставя топъл обяд на 110 лица от посочени в
програмата целеви групи. Проектът е със срок на реализация до 30.04.2017 г.
и дава възможност потребителите да получават храна и в почивните и
празнични дни.
 От 01.07.2016 г. стартира реализацията на Проект „Социално включване чрез
услуги за ранно детско развитие в Община Русе”, по който се предоставят
интегрирани услуги с образователен, социален и здравен характер, за деца от
0 до 7 години и техните родители. Предвидено е по проекта да се възползват
повече от 500 деца и техните семейства.
 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 17 лица в
затруднения с еднократна финансова помощ, като общата сума възлиза на 12
980 лв. Подпомогнати са и приемните родители с финансови средства за
покриване на разходите за почивка на деца настанени при тях. За периода са
отпуснати 4 929 лв. на 16 приемни семейства.
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2.2. Отдел „Обществено здраве“
Една от основните цели, заложени в Общинския план за развитие на Община
Русе 2014-2020 г. е Стратегическа цел 2, насочена към развитие на човешките ресурси
чрез прилагане на модерни и устойчиви политики в сферата на културата,
образованието, здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта.
Изпълнението на основната цел, ще доведе до преодоляване на различията в
социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия
за развитие и реализация на човешкия капитал. Това предполага и значително
подобряване на здравния, образователния и социалния статус на хората за постигане на
по-високи показатели по отношение на икономическата активност и развитие, като
цяло.
 Здравни дейности и услуги:
 Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с
Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на
повече двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе. Подпомагат се
двойки с репродуктивни проблеми в две направления – финансово
подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана
репродукция, извън тези, които се заплащат от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана
репродукция. През 2016 г. одобрените средства от общинския бюджет за
Програма „Асистирана репродукция“ са в размер на 50 000 лв. През 2016 г.
Общински съвет – Русе прие три изменения в Програмата, свързани: с
промяна в състава на комисията, която разглежда и одобрява кандидатите за
включване в Програмата, както и с увеличаване размера на определените
средства за подпомагане на процедурата „Ин витро с донорски материал“ /от
1500 лв. на 2000 лв./ и организиране на втора сесия за прием на документи
през м. септември 2016 г., поради неусвоени бюджетни средства в размер на
18 000 лв., след приключване работата на Комисията през м. май 2016 г. В
периода от 01 до 30.04.2016 г. документи подадоха 21 кандидат-двойки за
подпомагане по програмата. Всички кандидат-двойки са одобрени за
подпомагане от Комисията с общ размер на средствата е 32 000 лв. С оглед
на определения бюджет за 2016 г. за Програма „Асистирана репродукция“ в
размер на 50 000 лева, Председателя на Комисията предложи, за останалите
средства от бюджетния кредит в размер на 18 000 лв., да се организира втора
сесия за прием на документи. Със свое решение, Общински съвет – Русе
определи период за втори прием на документи от 01.07 до 30.09.2016 г.
Предстои разглеждане на документите на подалите кандидат-двойки по
Програмата.
 От направен анализ на одобрените кандидати за подпомагане по Програма
„Асистирана репродукция“ през 2016 г., до момента може да се обобщи, че
се наблюдава тенденция към увеличаване броя на кандидатите, които ще
извършват ин витро с донорски материал. Средствата за този вид асистирана
репродукция през 2016 г. е увеличен от 1500 лв. на 2000 лв. Прави
впечатление, че повече от 40 % от кандидат-двойките кандидатстват за първи
път, а останалите кандидатстват за втори път по Програмата на Община Русе.
Налице са и потенциални кандидати от предходните две години, тъй като
същите не са упражнили правото си на трето подпомагане от Община Русе.
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Осигуряването на безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и
ученици до 18 г., както и медицински грижи в спортните комплекси
„Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“ е друга дейност, която се изпълнява. През
2016 г. средствата, определени за финансиране на дейностите по провеждане
на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици и превенция и
профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас са 65 993,40
лв. Към момента са изразходени 57 961,52 лв. от договорените. За периода м.
януари – м. август 2016 г. са проведени 168 бр. начални медицински
прегледи,
2 651 бр. периодични медицински прегледи и 7 835 бр.
предсъстезателни медицински прегледи. Към 30.08.2016 г. изпълнителят /д-р
Лазаров/ е представил в общинска администрация ежемесечни финансови
справки за проведен един скрининг – м. февруари 2016 г. Общият брой на
обхванатите ученици от Община Русе е 5 045. По данни на изпълнителя,
броят на децата с отклонения от правилната стойка са 685, което е 13,57% от
прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас. Наблюдава се тенденция към
увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни
изкривявания, в следствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и
училищна възраст. Към 30.08.2016 г. в двумесечен лечебен курс са включени
40 деца. По договорни отношения до края на 2016 г. ще бъде проведен втори
скрининг – м. септември 2016 г. и 40 деца ще бъдат обхванати в двумесечен
курс по лечебна гимнастика.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето и установената
необходимост от здравно обслужване са осигурени средства за
функционирането на два здравни кабинета в кв. „ДЗС“ и кв. „Образцов
чифлик“, за първична медицинска помощ за обслужване на населението. За
периода на договора /една календарна година/ от общинския бюджет са
осигурени средства в размер на 6 000 лв., чрез които се гарантира
своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в двата
отдалечени квартали.
През отчетния период, Община Русе изгради добри партньорства с
Асоциация „Жени без остеопороза“, Асоциация на българските акушергинеколози и Асоциация на хората с коагулация, с които реализирахме
съвместни дейности за информиране на гражданите по специфични здравни
въпроси и провеждането на профилактични прегледи. Общината взе активно
участие в изпълнението на Национална програма за първична профилактика
на рака на маточната шийка в Република България, като членове на
Регионалния съвет по профилактика на рака на маточната шийка и чрез
превантивната дейност на медицинските специалисти в училищните здравни
кабинети. Като важна координираща роля на Община Русе, в провеждането
на дейности по национални програми, целящи повишаване на здравния
статус на населението, особено на рискови, уязвими групи, може да се
посочи участието на представител от отдела, в тридневен обучителен форум
за борба с туберкулозата, през м. септември 2016 г. в гр. София, по покана на
Министерство на здравеопазването. Съдействието на Община Русе е от
значение за постигане на желания ефект от Програмата и оказва активно
подкрепа на Сдружение Център „Динамика”, която е партньор по проекта на
МЗ, за работа с целевата група.
Осигуряването на медицински специалисти за всеки здравен кабинет в
детските градини и училищата в Община Русе е следваща важна дейност,
която цели гарантиране правото на достъп до здравни грижи на всяко дете от
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ДГ или учебно заведение. Разкрити са 80 здравни кабинети към училища,
детски градини и техните филиали, които са оборудвани съгласно
нормативните изисквания. Назначените медицински специалисти в
здравните кабинети са 85, а осъществяваните от тях дейности включват
профилактика и промоция на здравето на децата и учениците и медицинско
обслужване на спешни състояния, до пристигане на екипите за спешна
медицинска помощ. За повишаване на професионалната квалификация на
работещите медицински специалисти в здравни кабинети на детски и учебни
заведения, през отчетния период са проведени обучения – през м. април и м.
септември 2016 г.
В Община Русе продължава работата на двамата здравни медиатори, които
работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски
език, познават здравното и социалното законодателство и имат изградени
добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални
институции. Напредък от тяхното съдействие и работа на терен се наблюдава
в повишаване броят на имунизациите сред уязвимите общности, както и
броят на проведените извънредни имунизации. Отчита се подобрена
информираност и достъп до здравни и социални услуги на ромските деца и
лица, чрез активното им посредничество. Улеснени се взаимоотношенията
между лекари и пациенти и като цяло е повишена здравната култура и
информираността на населението, по важни за общността въпроси, чрез
работа по индивидуални случаи и работа с групи.
Във връзка с ускореното развитие на информационните технологии и 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 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.
Осигуряване на подкрепа на родителите при отглеждане на децата им е
основна задача на Община Русе. В тази връзка, действащите 10 броя детски
ясли на територията на общината, определено не са достатъчни за обхващане
на всички деца на възраст 10 месеца до 3 години. С цел гарантиране правото
на децата да се обучават в детски ясли, като общински услуги, Община Русе
е партньор по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на
ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“,
чрез който през месец октомври 2016 г. предстои разкриването две нови
яслени групи към Детска ясла №6, в бившата сграда на Дома за медикосоциални грижи – Русе. Разкриването на новите яслени групи дава
възможност, да се обхванат всички деца от кв. Дружба и кв. Чародейка и да
се подкрепят родителите им.
С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите детски ясли
и гарантиране здравето и безопасността на децата, през отчетния период,
Община Русе е предприела действия и са извършени следните ремонтни
дейности:
o - През м. декември 2015 г. е извършен цялостен ремонт на сградата
на Детска ясла №15 на стойност 104 000 лв.;
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o - Предприети са действия и са извършени ремонти на сградата на
Детска ясла №6 и Детска ясла №4, на обща стойност 15 000 лв.;
o - Изградени са 3 бр. пожароизвестителни инсталации: в Детска ясла
№1, Детска ясла №8 и Детска ясла №16, на обща стойност 15 000 лв.
За осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години,
на територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна
кухня, която осигурява храненето на децата от детските ясли и по домовете,
при изявено желание от родител. В тази връзка, за гарантиране на качество
на услугите на ДМК, през отчетния период, Община Русе закупи нови
готварски уреди на стойност 7 200 лв.
Продължава работата по проект „Интегриран подход на Община Русе за
интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от
Област Русе“, чрез който се предлагат интегрирани услуги, съчетаващи
облекчен достъп на ромите до образование и здравно-профилактични мерки.
В момента са в процес на разкриване два здравни кабинета, в които
специалисти ще провеждат гинекологични прегледи, лекарски прегледи и
консултации на децата от рискови групи в кв. „Тракция“, кв. „Чародейка“ и
други сходни населени места. Проектът обхваща предимно млади жени от
рискови групи, както и техните деца, с цел ранна интервенция и
профилактика.

3. Общинско предприятие „Спортни имоти“







Извършен е цялостен ремонт на залата по борба и съблекалните към нея.
Направен е и текущ ремонт на Градски стадион, който включва:
o ремонт на санитарните възли, съблекални за футболисти,
конферентната зала, помещението за допинг контрол, стаята за
делегати и главен съдия;
o изграждане на сектор за гости;
o подмяна на порталите;
o поставени са нови кабинки за продажба на билети;
o реконструкция на лекарските кабинети.
Направени са две зарибявания на езерото в Лесопарка „Липник“.
Предоставен е терен в Парка на възрожденците на тенис клуб „Приста 2011“
за изграждане на тенис кортове.
Топлофицирана е залата за тенис на маса в СК "Ялта", като е изградена
отоплителна система, свързана с ТЕЦ.

4. Общинско предприятие „Обреден дом“
Изградена е 100 метра ограда на стойност 20 000 лв. и е закупен товарен камион
за 18 000 лв.
Към 30.09.2016 г. са събрани и преведени по сметка на Община Русе 492 хил. лв.
нетни приходи. От тях 11 хил. са от сватби, а 23 хил. от гробни места по Наредба 16 на
Общински съвет Русе. Останалите 458 хил. са от съпътстващи траурни дейности
/услуги и продажба на стоки/.
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РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
1. Дирекция „Екология и транспорт“
Сред основните функции, които дирекцията изпълнява са организиране и
провеждане на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на 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.
1.1. Отдел „Екология“
Дейността на отдел „Екология“ е насочена към предотвратяване замърсяването
на компонентите на околната среда, намаляване на вредното въздействие на
антропогенните фактори и подобряване състоянието на околната среда.
През периода ноември 2015 - октомври 2016 г. служителите на отдел „Екология“
осъществяват контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни
изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.
Таблица 1. Възложени дейности на външни изпълнители по реда на Закона за
обществените поръчки
№
Дейност
Изплатени
финансови
средства, лв.
01.11.201510.09.2016 г.
1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община 2 132 833,54 лв.
Русе
2. Поддържане чистотата и проводимостта на дъждоприемните 2 735 733,09 лв.
шахти, в това число снегопочистване и зимно поддържане на
териториите за обществено ползване в гр. Русе
на
входно-изходните
участъци
от 477 176,72 лв.
3. Снегопочистване
републиканската пътна мрежа, преминаваща през гр. Русе
4. Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, 487 665,99 лв.
инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново,
Сливо поле и Тутракан
5.
6.
7.

Снегопочисване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на
територията на община Русе
Дезинсекция, дезакаризация и растителна защита на
територията на община Русе

300 104,06 лв.

Поддържане и почистване на зелените площи на територията на
гр. Русе

2 169 587,45 лв.

ОБЩО

8 569 029, 55 лв.

265 928,70 лв.
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 Важни дейности на отдел „Екология“:
 Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за
финансиране реализацията на проект „Закриване и рекултивация на
съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе.“ Приключени са
дейностите по третиране на гудроновите езера и е постигната имобилизация
и капсуловане на гудрона. Извършено е предепониране на отпадъците от
периферията на депо върху основната му част с цел оформяне на проектната
му повърхност с необходимите наклони на горната повърхност. Изградени са
отводнителни канавки, чрез които ще се постигне събиране на
повърхностните води от тялото на депото и от околните терени. Изграждат се
газови кладенци и дренажни лъчи, които ще събират отделения сметищен газ
до инсталация, в която чрез висока температура газта ще се обезврежда.
Положени са върху цялата територия на депото изолационни пластове от
геотекстил, дименсионална мрежа и бентонитова хидроизолация.
Реализацията на проекта ще окаже положителен ефект върху околната среда,
тъй като депото се класифицира като депо с много висок рисков потенциал,
поради депонираните на него опасни отпадъци (гудрон). Към момента за
строително-монтажни работи по рекултивацията са изплатени 17 131 809,29
лв. (финансирани от ПУДООС), за строителен надзор – 372 096,00 лв. и за
авторски надзор – 65 747,50 лв. 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.
Строително-монтажните дейности по рекултивацията се извършват на
основание на сключен с Община Русе договор от 23.07.2014 г. Срокът на
изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на започване на
изпълнението на обекта (28.08.2014 г.), от който 12 месеца за извършване на
строителните и рекултивационните дейности и 12 месеца период за
установяване на дефекти и поддържане на биологичната рекултивация. Въз
основа на сключения договор, при подписване на акт (обр.10), срокът се
удължава за периода на спиране на строителството. Рекултивацията на
клетка 1 на Регионално депо – Русе е на стойност 2 440 726,84 лв. с ДДС и се
извършва от „Берус“ ООД. Строителният надзор и инвеститорският контрол
при изграждането на обекта се упражняват от „Русенска строителна борса“
ООД, а авторският надзор – от „Реко-инженеринг“ ЕООД.
 През 2015 г. въз основа на сключен договор за доставка са закупени нови 431
бр. огнеупорни кошчета с пепелници на стойност 89 992,80 лв., които са
включени в организацията за опазването на чистотата на територията на гр.
Русе.
 Реализирани са строително-монтажните работи и контрол по обновяването
на 20 бр. детски площадки, 2 бр. футболни игрища и 4 бр. площадки за
стрийт фитнес. Към настоящия момент тече процедура по избор на
изпълнител за реализиране обновяването на 21 бр. детски площадки и
изграждане на 1 бр. нова.
 През 2015 г. е извършена доставка и монтаж на 93 бр. пейки на стойност 20
000 лв.
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Община Русе отново 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 01.06.2016 г. договор с „Екотой – сервиз“ ООД на
територията на гр. Русе, кв. „Долапите“ и кв. „Средна кула“ са разположени
20 бр. мобилни тоалетни кабини, които са позиционирани в близост до
спирки на градския транспорт и места с голям човекопоток.
Успешно функционират изградените на територията на гр. Русе системи за
разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от
опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти).
През м. юни 2016 г. с Решение на Общински съвет - Русе се прие
Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и
достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух
на Община Русе. Актуализацията на програмата има за цел намаляване на
нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на територията на Община Русе, тъй като
атмосферният въздух на територията на общината е с нарушено качество по
тези два показателя.
През м. юли 2016 г. с Решение на Общински съвет - Русе се прие
Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе
2016-2020 г. Програмата се основава на анализ на съществуващото състояние
на управлението на отпадъците и определя достъпни мерки, приложими на
общинско ниво за изпълнение задълженията на Кмета на Община Русе по
глава ІІ, раздел ІІІ от Закона за управление на отпадъците, за постигане на
целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени
отпадъци, за ограничаване на количествата депонирани биоразградими
отпадъци и за оползотворяване на биоотпадъците, за рециклиране и
оползотворяване на строителните отпадъци, генерирани от ремонтните
дейности на домакинствата.
През м. май 2016 г. Община Русе сключи договор с изпълнител „Спектри“
ЕООД с предмет на договора „Изготвяне на актуализирани стратегически
карти за шум (СКШ) за агломерация Русе“. След приключването на първия
етап на пилотните за България стратегически карти на шума в околната среда
за общини с над 100 000 хил. жители, във втория етап на актуализирането им
ще бъде осъвременен модела и ще бъдат генерирани нови актуални към 2016
г. стратегически шумови карти на агломерация Русе. Този процес ще позволи
определянето степента на въздействие на изпълнените от Община Русе
мерки, както и осъществените дейности по компонентите на проект
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“. Новите
стратегически шумови карти ще бъдат основа за последваща актуализация и
на самия План за действие към стратегическата карта за шум в околната
среда на агломерация Русе. Актуализираният План за действие ще отчете,
оцени и предвиди новите мерки и мероприятия относно редукцията и/или
запазването на шумовото въздействие в околната среда на град Русе.
През м. октомври 2016 г. Община Русе сключи договор за организиране на
мобилни събирателни пунктове за приемане и последващо третиране на
опасни битови отпадъци от домакинствата. Местоположението, датата и
часовете на кампанията ще бъде оповестена публично чрез местния печат.
Община Русе ще организира безвъзмездното предаване на замърсени от
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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.
1.2. Отдел „Транспорт“
 Документи издадени от отдел „Транспорт“:
 285 бр. разрешителни и холограмни стикери за упражняване на таксиметрова
дейност (нови, подновени поради изтичане на срока и дубликати)
 702 бр. карти за паркиране на хора с увреждания, заведени в регистър
 103 бр. разрешителни за движение на извънгабаритни товари
 Пропуски за въведените специализирани режими на движение и паркиране:
o По чл. 19, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата – 269 бр.
o По Наредба №18 на Общински съвет Русе, общо 67 бр. в т.ч.:
 За влизане в чертите на града на МПС над 10 тона – 10 бр.
 За влизане в ЦГЧ на МПС под 10 тона – 15 бр.
 За специализирана техника до строителни обекти – 42 бр.





Специфични задачи:
Транспортно обслужване на населението:
o В процес на обявяване и провеждане е процедура по Закона за
обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на автобусните линии от
Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми с
изтекли договори по 153 обособени позиции.
o Внесени за утвърждаване в Общински съвет са 3 предложения,
свързани с подобряване услугата - обществен транспорт на
територията на общината. Първото предложение е промяна в Наредба
№14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения
транспорт на територията на Община Русе, приета от Общински съвет
Русе свързана с подобряване на предлаганата нова услуга електронно таксуване в превозните средства на обществения градски
транспорт. Второто предложение е актуализация на такси стоянките и
разкриване на нови такива за удобство на гражданите ползващи този
вид транспорт. Третото предложение е 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 подобър ред в паркирането.
o Ежемесечно на 15-то и 30-то (31-во) число на месеца са изготвяни
справки 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:
o Проведени са 9 бр. заседания на Общинската комисия по организация
и безопасност на движението, на които са разгледани и обсъдени 295
бр. сигнали и предложения;
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o 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;
o Извършена е промяна в циклограмата на кръстовището бул. Липник –
ул. Дебър за подобряване управлението на трафика и намаляване на
задръстванията;
o Взето е решение за монтиране на „изкуствени неравности“ на ул.
„Доростол“ преди кръстовището с ул. „Янтра“ и на ул. „Иван Вазов“ в
района на библиотеката за намаляване скоростта на МПС и
обезопасяване пресичането на пешеходците;
o Монтирани са 385 бр. стандартни предпазни огради и 15 бр.
ограничителни сфери за канализиране на пешеходните потоци и
обезопасяване на местата за пресичане;
o Определени и сигнализирани са 33 бр. места за паркиране на
инвалиди в различните квартали на града;
o За подобряване на постоянната организация на движението са
монтирани 516 бр. пътни знака и е опреснена хоризонталната пътна
маркировка;
o Извършена е ревизия на пътната сигнализация около всички училища
на територията на града за привеждането й в съответствие със ЗДвП и
ППЗДвП;
o Изградена е нова „изкуствена неравност“ на входа в с. Николово за
ограничаване скоростта на движение на МПС и обезопасяване на
участъка от пътя;
o Извършена е промяна в организацията на движение в района на Дунав
мост за намаляване на задръстванията по бул. „България“.






Издадени са 35 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.
Въведен в експлоатация е Център за контрол и управление на обществения
градски транспорт, в който се извършва:
o Продажба на електронни карти за всички линии от градската
транспортна схема;
o Наблюдение на обществения транспорт за спазване маршрутите и
разписанията;
o Наблюдение на трафика на 15 възлови кръстовища и предоставяне на
информация на органите на реда - ОД на МВР, за бърза реакция
спрямо нарушителите;
o Контрол по редовността на пътниците и по правилната експлоатация
на електронното оборудване в превозните средства.
По контрола, свързан с обществения превоз на пътници:
o Ежедневно са извършвани проверки от инспекторите по контрола при
Община Русе, основно по изпълнението на маршрутите и
разписанията от операторите;
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o Резултатите от проверките са отразени в общо 236 бр. протоколи.;
o Най-често констатираните нарушения са отклонения от контролното
време (от 3 до 5 минути), които са несъществени и се допускат
ежедневно от натоварения трафик;
o За останалите отклонения от контролното време са изпращани
предупреждения до фирмите-изпълнители, изисквано е писмено
обяснение при всеки конкретен случай на грубо отношение или
допуснато нарушение. Налагани са санкции, предвидени в договорите
за превоз при неизпълнени курсове или разписания.
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:






Положени са 7 600 т. асфалт и са асфалтирани 52 000 кв. м. пътна настилка в
гр. Русе и община Русе;
Цялостно асфалтиране на улици и паркинги пред блоковете: ул. „Петър
Берон“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Професор Арнаудов“, ул. „Батак“, ул.
„Локомотив“, път Индустриален парк - сметище, с. Сандрово, ул.
„Мальовица“, бл. 73 да 79, Чародейки - паркинг и улици около бл. 201, 202,
209, 210, 212 и др. тротоари на ул. „Драма“, ул. „Белград“, ул. „Солун“, ул.
„Плиска“, ул. „Муткурова“ и др.;
С турбомашината са запълнени на дупки във всички населени места на
територията на община Русе;
Рециклиран материал 1 300 т., който е транспортиран и предоставен на
гражданите в местност „Косева чешма“, с. Николово, местност „Астраджа“ и
в района на паметник Русофили за запълване на улиците.

 Улично осветление и пътна сигнализация





Полагане хоризонтална пътна маркировка - 7909.08 м2.
Изработване и монтаж вертикална пътна сигнализация:
o Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им:
o ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2 – 608 бр., от 0,52 м2 до 0,80 м2
– 35 бр.;
o Стойки за ПЗ – 4.0 м- 12 бр.,3.5 м-174 бр.,3.0 м-314 бр.,1.5 м-95
бр.,1,0м – 619 бр.,2.0 м - 116 бр.;
o Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе:
o ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2 – 530 бр., от 0,52 м2 до 0,80 м2
– 35 бр.
Изработване, ремонт и монтаж на 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 – 416 бр. антипаркингови стълбчета и 21 бр. сфери;
o Отремонтиране парапет:
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Вреден от корозия на ул.Проф. Баларев – 26.0 л. м.;
Увреден от човешки и транспортен вандализъм – 172.5 л. м.;
Новомонтиран - 40 л. м.
Ремонт-демонтаж и преместване „изкуствена неравност” – 294.20
л.м., новомонтирани – 42.18 л. м.;
o Отремонтиране парапет увреден от ПТП с Протокол – 54 л. м.;
o Изработване пана за парапет стандартен висок тръбен /1.8 м х1.0 м/ 80 бр.
Поддържане светофарни уредби:
o Подмяна на дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции 222 бр;
o Изработване, тестване и монтаж на нов контролер, съгласно
изисквания на EN 12675:2000, в СУ „Братя Миладинови”;
o Изработване на седем броя нови транспортни светодиодни броячи;
o Монтиране кабели и пуск 28 бр. светофарни секции за велоалеи при
СУ Пантеона;
o Преработване координатор СУ „Кауфланд” от трифазен в
четирифазен работен режим, тест, окабеляване, монтаж, пуск;
o Изработване на 2 бр. нови иновативни светoдиодни пешеходни
модула – опитни образци, тест, монтаж и оглед;
o Монтиране на 2 бр. транспортни броячи на нови стойки над секции за
велоалея;
o Текуща поддръжка – отстраняване на повреди – 75 бр.
Ремонтни, монтажни и възстановителни дейности:
o Монтиране на вертикална пътна сигнализация;
o Транспортен и човешки вандализъм – пребетониране стойки за пътни
знаци – 28 бр. монтаж нови стойки – 5 бр.; монтаж на нови пътни
знаци – 6 бр.;
o Обозначаване на пешеходна пътека и пътни знаци - 44 бр.;
o За обозначаване на инвалидно паркоместо – пътни знаци ”Д21” - 57
бр.;
o Предимство и задължителна посока на движение – пътни знаци - 328
бр.;
o Забранителни пътни знаци - 77 бр.;
o Срещу заплащане в община Русе /за фирми/ - 9 бр.
o Монтаж и демонтаж на пътни знаци във връзка с въвеждане на
временна организация на движение – за асфалтиране, за провеждане
състезания на мотоклуб „Тъндърс” и „Писта Русе 2016”.
Поддържане улично осветление:
o Монтиране и настройка на часовници, настройка на фоторелета,
подмяна на контактори, възстановяване на връзки, табла и касети;
o Подмяна на повредени кабели;
o Подменени са ел. лампи и осветителни тела, като уличните и паркови
осветителни тела са 350 бр. нови + 60 бр. отремонтирани, както и 1020
бр. ел. лампи.
o Извършени са огледи на обекти за наличност и изградено улично
осветление или повредени съоръжения;
o Периодични проверки в подлезите по бул. „България“ и „П.
Караминчев“ - отстраняване на възникналите повреди, подмяна на
лампи;
o
o
o
o
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o Захранване коледни украси – по главната улична мрежа на гр. Русе и
кварталите му - общо 310 бр., с последващо разкачане;
o Подмяна лампи и улични осветители в населени места на община
Русе;
o - Осигуряване на ел. захранване за събития.
Общата стойност на новоизградените нови участъци е на стойност 209 500
лв. с ДДС, включващи разходи за проектиране, авторски надзор, строителен
надзор и СМР.
Ремонтът на уличното осветление по бул. „България“ обхваща участъка от
пътен възел „Дунав мост“ до пътен възел КАТ (западно трасе). Използвани
са съществуващи стълбове. Доставени са и са монтирани 71 броя нови
осветителни тела LED 100W, 13000lm. Общата стойност на обекта е 254 253
лв. с ДДС. Осветеният участък е 2 500 м. Инсталирана е мощност от 8,2 kW,
а годишната консумация на енергия ще е 37 000 kWh, което следва да даде
годишни разходи за енергия приблизително 850 лв. с ДДС.

 Паркинги:
 Общинската част от подземния паркинг до спортна зала „Булстрад Арена“ се
разполага на три подземи нива с приблизителна обща площ 31 000 кв. м.
Достъп до него е осигурен от два вход – изхода. Единият осигурява пътна
връзка с бул. „Цар Освободител“ а другият с бул. „Липник“. Към настоящия
момент се изпълняват довършителни работи на ниво -1, както и сервизните
помещения и инсталации разположени на останалите подземни нива, които
са необходими за функциониране на първото ниво. Площта на първото
подземно ниво възлиза на 6 458 кв. м. В него са предвидени общо 148 бр.
паркоместа, от които 13 бр. служебни и 8 бр. паркоместа за хора с
увреждания. Влизането и излизането на моторни превозни средства до
паркинга ще се управлява от паркинг система, която работи с баркод билети
за еднократно паркиране. Предвидени са две асансьорни групи с по два
асансьора за всяка от тях, които ще обслужват трите подземни нива и
приземния етаж. Асансьорите отговарят на изискванията за достъпна среда
за хора с увреждания. Общата стойност на обекта е 3 471 379,01 лв. с ДДС,
които включват проектиране, строителство, строителен и авторски надзор.
Очаква се строителството на паркинга да бъде завършен до края на месец
декември 2016 г., след което подлежи на въвеждане в експлоатация по
надлежния ред.
 Обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален
комплекс – гр. Русе“ е открит и работи от месец Август 2016 г.. Той
разполага с шестдесет паркоместа, организирани на две подземни нива, с
тридесет паркоместа на всяко ниво, като три от тях са обозначени за
ползване от хора с трайни увреждания. Паркингът е с денонощен режим на
работа. Приходите, реализирани от предлаганите услуги за периода август –
октомври 2016 г. са 3 199,00 лв.
 Поддържане радиоточки:
 Възстановяване на прекъснати жила, установяване и отстраняване на къси
съединения и лош контакт по радиомрежата;
 Подменени изгорели абонатни съпротивления и трансформатори;
 Ремонтни дейности в населените места на община Русе;
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Включване на нови абонати;
Ремонтни дейности в апаратна – отремонтиране и профилактика на
усилватели и стъпала;
Ежедневни превключвания на радиоуредбата в гр. Русе за местните
предавания и ежемесечната сесия на Общински съвет.

2.1. Отдел „Общински приют за безстопанствени животни“
В съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и в изпълнение
на приетата от Общински съвет – Русе Програма за овладяване популацията на
бездомните кучета на територията на община Русе за периода м. ноември 2015 – м.
септември 2016 г., Общинският приют за безстопанствени животни е заловил общо 995 бр. кучета. Кастрирани са 731 бр. кучета, върнати по места са 480 бр. кучета,
осиновени от граждани са 292 бр. кучета.
3. Общинско предприятие „Паркстрой - Русе“
3.1. Дейност „Чистота“
Отдел „Чистота“ извършва почистване на незаконни сметища и замърсени
терени на територията на гр. Русе, съгласно възлагателни писма. Извършва
механизирано и ръчно товарене на строителни, битови и растителни отпадъци.
Извършва изрязване на дървета, храсти и клони, както и косене на бурени и треви за
осигуряване на достъп на техниката и хората до засегнатите терени.
Сред почистените десетки сметища и замърсени терени количеството на
изнесените отпадъци е в размер на 1 078,06 тона.
3.2. Дейност „Други дейности по опазване на околната среда“
 Отдел „Озеленяване, лесопаркове, автотранспорт и механизация“ извършва
дейност в няколко направления:
o Поддържане сервитута на извънградската (селска) общинска пътна
мрежа: гр. Русе - с. Николово, с. Николово – с. Просена, с. Николово
– гр. Мартен, с. Хотанца - пътя с. Николово - с. Просена, разклона за
с. Долно Абланово, с. Долно Абланово – с. Ново село, с. Ново село –
с. Семерджиево, с. Семерджиево – с. Ястребово, с. Ястребово – с.
Бъзън гр. Мартен – с. Сандрово, пътища ДЗС и „Образцов чифлик“,
гр. Русе – кв. „Средна кула“, кв. „Средна кула“ – с. Басарбово, м-н
„Джъмбо“ - кв. „Средна кула“, с. Николово – с. Червена вода, с.
Хотанца – пътя с. Ново село - с. Тетово, с. Тетово – с. Смирненски, с.
Басарбово – Басарбовски манастир;
o Прочистване на поречия на реки и земни отводнителни канали –
поречието на река „Русенски Лом“, отводнителен канал кв. „Средна
кула“, язовирна стена с. Тетово, язовир „Образцов чифлик“;
o Затревяване и благоустрояване на замърсени терени: по ул.
„Александровска“, до стадион „Локомотив“, кв. „Чародейка“;
o Прочистване на терени и други общинска собственост, невключени в
обществената поръчка за зелените площи: Гробищен парк, Бивш дом
„Майка и дете“, Бивш техникум по зърносъхранение, Градски
стадион;
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o Изнесени растителни отпадъци на Общинско депо – 35,00 т.;
o Изнесени растителни отпадъци в Стопански двор за раздробяване –
365 м3;
o Доставена биомаса в стопански двор -181,50 м3;
o Предадена биомаса – 154,43 тона;
Отдел „Цветопроизводство“ се занимава с производство и реализация на
декоративна растителност. Отделът отглежда съществуващата външна и
оранжерийна растителност.
Отдел „Декоративен разсадник“ отглежда декоративната трайна
растителност в стопанството. Извършени са дейности по отглеждане на
растителността (поливане, прекопаване, пикиране, косене, подхранване,
растителна защита, направа почвени смеси за контейнерно производство) и
реализация на продукцията. Растителността е заложена и разделена по
видове и време на производство.
Реализацията на продукция от отдел „Цветопроизводство и Декоративен
разсадник“ е на стойност 58 685,52 лв.

3.3. Дейност „Дейности по въздушен транспорт“
 Отдел „Летище Русе“
o Почистване на сервитутите на пистата от бурени, саморасли храсти и
малки дървета – 150 дка, от които: изрязване на храсти и дървета над
45 дка, машинно изкореняване на почистените терени над 20 дка,
машинно и ръчно товарене на клони и корени над 2 380 м3, косене
над 100 дка в това число и терените около сградата на летището
няколкократно, раздробяване на клони и доставена биомаса в
Стопански двор – 33,00 м3;
o Прочистване на пистата – Двукратно пръскане с хербициди,
почистване на фугите от треви и пръст с тример над 50 дка, машинно
почистване от пръст и метене;
o Почистване и ремонт на отводнителни шахти, изливане на бетонни
капаци на шахти, поставяне на метални капаци.
3.4. Звено „Земеделски земи, мери, пасища, гори“
На звеното е поверено управлението и стопанисването на общински горски
фонд, добивът на дървесина и недървесни горски продукти, защитата и опазването на
поземлените имоти в общинските горски територии, както и управлението и
стопанисването на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включващи
обработваеми и необработваеми площи, пасища, мери. Основните дейности, извършени
от началото на годината до настоящия момент от служителите на звеното, включват:
 Проверки на място на общински земеделски земи, изготвяне на доклади за
състоянието им. До настоящия момент са извършени проверки на 138 имота
в землищата на населените места в община Русе;
 Обработка на заявления за получаване на средно рентно плащане – за
периода са обработени 108 заявления;
 Провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи. Проведени
са шест търга през м. август;
 Извършване на разпределение за индивидуално ползване на общински
пасища, мери, както и допълнително разпределение в съседни землища;
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Изготвяне на договори за наем на земеделска земя между Община Русе и
ползватели и допълнителни споразумения към тях. Контрол по договорите.
За периода са сключени 19 договора за наем на пасища, мери, два за
обработваема земя, два за създаване на трайни насаждения;
Разглеждане на жалби и сигнали на граждани, касаещи общински земеделски
земи, извършване на проверки на място и изготвяне на отговори;
Изготвяне на предложения до ОбС – Русе във връзка с управлението и
стопанисването на общинския поземлен фонд (ОПФ) и общинския горски
фонд (ОГФ);
Изготвяне и разглеждане на кореспонденция, свързана с управлението на
ОГФ;
Изработване, съвместно с представители на ДЛС "Дунав" – Русе, на годишен
план за ползване на дървесина от ОГФ;
Участие в комисии по приемане на добита дървесина от ОГФ. Издаване на
разрешения за добив на дървесина в земеделски земи и в сервитутните ивици
на общински и републикански пътища;
Участие в смесена комисия за проверка на противопожарни мероприятия на
територията на община Русе.
Участие в заседания на Постоянната секторна комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите;
Участие в комисия за установяване на щети, нанесени от дивеча на
селскостопански култури в землището на с. Басарбово;
Участие в комисия по утвърждаване на споразумения за създаване на масиви
за ползване за стопанската 2016-2017 година;
Изготвяне на договори за наем на полски пътища, собственост на Община
Русе – 345 броя;
Извършване на проверки по чл. 37м ЗСПЗЗ и прекратяване на договорите на
лица, несъобразили се с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ.
Сумите, постъпили във връзка със задължения за плащане на наемна цена за
ползване на общински земеделски земи, са с общ размер на 569 208,02 лева.
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РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
1. Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“
Дирекцията е отговорна за реализацията на общинската политика в сферата на
устройственото планиране, градоустройството и строителството. Сред основните ѝ
функции са съгласуване на проекти /идейни, технически и работни/, свързани с
цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията; разглеждане и съгласуване на устройствени
схеми и планове към общите и подробните устройствени планове по Закона за
устройство на територията; координиране на проектирането и изграждането на
подземните мрежи и съоръжения; разглеждане, съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти, както и разрешаване на строителството на обекти и др. Към
дирекцията функционират Отдел „Устройствени планове и кадастър“, Отдел
„Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“, Отдел „Инвестиционно
проектиране“ и Отдел „Контрол по строителството“.
1.1. Отдел „Устройствени планове и кадастър“
През отчетния период на мандата за управление от м. октомври 2015 г. до м.
септември 2016 г. текущите задачи на отдел „Устройствени планове и кадастър“ са
свързани с издаване и презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6
месеца (3 8217 бр.); геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и
производствени сгради и техническа инфраструктура; издаване на удостоверения по
Закона за кадастъра и имотния регистър (381 бр.).
През отчетния период експертите от отдела са издали 125 бр. разрешения или
предписания за проектиране на подробен устройствен план /ПУП/; предоставили копия
от документи, свързани с разрешаване и одобряване на ПУП; извършени са 130 бр.
процедури по одобряване на ПУП; извършени са 432 бр. съгласувания на проекти в
част геодезия и др.
Сред задачите на служителите, които са изпълнени през посочения период са и
издаване на удостоверения, предоставяне на копия от документи и данни в цифров вид
от Регулационни и Кадастрални планове, предоставяне на координати на геодезически
основни единици, удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на
територията (общо 500 бр.), издаване на виза за недвижими имоти с указан начин на
застрояване, от новоприети ПУП (140 бр.), актуализиране на данни в Специализираната
карта (планове за регулация за нова и подменена техническа инфраструктура и
съоръжения на гр. Русе и за останалите населените места от Община Русе).
През изтеклия период е актуализирана Общата схема на преместваемите обекти
по чл. 56 от ЗУТ за територията на гр. Русе. Изготвено е актуализиране на схемата за
Зона „Б“ – по пл. „Свобода“ и е изработена нова схема за Зона „З“ – пл. „Европа“ /в
района на Дунав мост/, с цел детайлизиране на общата схема на преместваемите обекти
по чл. 56 от ЗУТ. Допълнително са одобрени 280 бр. схеми и проекти за преместваеми
обекти в границите на имоти – общинска собственост и са издадени 190 бр. разрешения
за поставянето им, в това число и на рекламно-информационни елементи.
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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 150 бр.), както и отговори на
постъпили молби и жалби.
Започна работата по изпълнението на програмата на Кмета на Община Русе,
свързана с изработването на Подробни устройствени планове на Западен парк „Приста“
и Лесопарк „Липник“, както и Общ устройствен план за цялата територия на Община
Русе.
1.2. Отдел „Инвестиционно проектиране“
През отчетния период текущите задачи на отдел „Инвестиционно проектиране“
са свързани с издаване на:
 Визи за проектиране на ново строителство, преустройства и промяна
предназначението на обекти – 136 бр.
 Съобщаване на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и
промяна предназначението на обекти – 45 бр.
 Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие по чл.142,
ал. 1, т. 1 и т. 2 (съответствие с издадената виза и градоустройство, съгласие
от съседи и съсобственици) – 432 бр.
 Приемане на екзекутивна документация, след проверка за несъществени
отклонения и удостоверяване с печат – 57 бр.
 Издаване на Разрешение за строеж или отказ за издаване на разрешение за
строеж – 495 бр.
 Съобщаване на разрешение за строеж, след справка в кадастъра и на място за
издирване на всички съсобственици и заинтересованите лица – 1128 бр.
 Присъствие при откриване на строителна площадка на строежи на основание
чл.157, ал.2 от ЗУТ, след писмено уведомление – 147 бр.
 Издаване на удостоверения по §16 и §127 от ПР към ЗУТ за търпимост на
обектите и изясняване на градоустройствения статут –64 бр.
 Издаване на удостоверения по чл.181, ал.2 от ЗУТ и удостоверения за степен
на завършеност на сграда – 52 бр.
 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на
територията – 28 бр.
 Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация и откази на строежи
IV и V категории - проверка на приложените към преписката документи –
172 бр.
 Регистриране на технически паспорти за строежи – 250 бр.
 Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в частни
имоти и откази – 96 бр.
 Одобряване на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в частни
имоти –126 бр.
 Подготовка, издаване на Заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ за промяна в
разрешение за строеж и съобщаването ѝ – 68 бр.
 Подготовка, издаване и съобщаване на Решение за поправка на
административни актове издавани от Главния архитект – 16 бр.
 Отговори на сигнали на граждани – 365 бр.
 Провеждане на вътрешна кореспонденция – 92 бр.
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Предоставяне на преписки, копия от строителните книжа на обектите на
техническия архив към дирекция "Устройство на територията и контрол на
строителството" на граждани и колеги – 663 бр.
Презаверка на Разрешения за строеж по чл. 153 от ЗУТ – 21 бр.
Одобряване на проекти без издаване на Разрешения за строеж по чл. 145 от
ЗУТ – 36 бр.
Архивирани преписки – 783 бр.
Вписани в регистъра разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане,
разрешения за поставяне, § 16 и др. – 1625 бр.
Издаване на удостоверения за административни адреси и идентичност на
адреси – 363 бр.
Разглеждане на внесена документация към заявленията и изготвяне на
указателни писма за отстраняване на нередовности по чл. 30 от АПК – 21 бр.

1.3. Отдел „Контрол по строителството“
През отчетния период текущите задачи на отдел „Контрол по строителството“ са
свързани с:
 Разглеждане на жалби, молби и искания от граждани и съставяне на
протоколи от проверки – 988 бр.
 Превантивен контрол на извършващо се строителство на територията на
Община Русе – 27 бр.
 Съставяне на констативни актове за незаконни строежи по смисъла на чл.
225, ал. 2 от ЗУТ – 12 бр.
 Съставяне на констативни актове на строежи извършващи се в отклонение на
издадени строителни книжа по чл. 224а от ЗУТ – 1 бр.
 Съставяне на констативни актове за незаконосъобразно ползване на строежи
по смисъла на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 4 бр.
 Съставяне на актове по ЗАНН и връчването им – 8 бр.
 Съставяне на наказателни постановления и връчването им – 8 бр.
 Съставяне на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на
чл. 225a, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – 5 бр.
 Връчване на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл.
225а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – 5 бр.
 Контрол по доброволното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконно строителство – 5 бр.
 Съставяне на заповеди по чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 4 бр.
 Връчване на заповеди по чл. 178, ал. 6 от ЗУТ – 4 бр.
 Съставяне на протокол за изпълнение на заповед за премахване – 7 бр.
 Доброволно премахнати строежи в процес на проверка – 52 бр.
1.4. Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“
 През отчетния период текущите задачи на отдел „Техническа инфраструктура
и инвеститорски контрол“ са свързани с:
 Съгласуване на проекти по съответните части – общо 1203 бр.
 Издаване на разрешения за строеж – общо 122 бр.
 Участие ежеседмично в предварителен съвет по ЗУТ – 50 бр.
 Технически паспорти – 59 бр.
73














Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 45 бр.
Прием на граждани ежеседмично в два полудни
Подготовка на технически задания за тръжни процедури – 30 бр.
Изпълнени огледи по докладни записки и молби на граждани – 277 бр.
Изготвяне на КСС – 261 бр.
Изготвяне на становища – 52 бр.
Изготвяне на констативни протоколи – 180 бр.
Участие в комисии по ЗОП – 33 бр.
Участие в комисии по ЗУТ – 13 бр.
Приемане на строежи с акт обр. 15 – 67 бр.
Приемане на строежи с ДПК (обр. 16 ) – 10 бр.
Огледи на Читалища и Кметства – 10 бр.

 Специфични задачи, които са извършени в рамките на този период са:
 Изпълнени процедури по освидетелстване на сгради по реда на чл. 195 и чл.
196 от ЗУТ – 21 бр.
 Изпълнени процедури по чл. 72-73 от Закона за културното наследство – 4
бр.
 Събаряне на общински сгради – 9 бр.
 Осигуряване на изходни данни и подпомагане на проектанти при изработка
на проекти
 Съгласуване на инвестиционни проекти с компетентните инстанции
 Инвеститорски контрол на обекти общинска собственост по всички
специалности – общо 116 броя
 Подготовка на договори за проектиране, строителство, строителен и
авторски надзор – 32 бр.
 Упражняване контрол по изпълнение на договорите на обекти общинска
собственост.
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СТРУКТУРНИ ЗВЕНА,
ОБЩИНА РУСЕ

ПОДЧИНЕНИ

НА

СЕКРЕТАРЯ

НА

1. Дирекция „Правни дейности“
Основните дейности на дирекцията са да оказва правна помощ за
законосъобразното осъществяване на правомощията на Кмета, свързани с неговата
компетентност; да осъществява правното подпомагане на общинската администрация и
следи за спазване на законността в дейността на звената ѝ; да осигурява процесуално
представителство пред всички съдебни инстанции по дела, по които страна е общината
или кмета; да следи за промените в нормативното законодателство и своевременно
уведомява заинтересованите служители в администрацията и др. Работата на тази
дирекция е разпределена между отделите „Обществени поръчки“, „Човешки ресурси“ и
„Правно нормативно обслужване“.
1.1. Отдел „Обществени поръчки“
През периода м. ноември 2015 – м. септември 2016 г., Община Русе, прилагайки
правилата на Закона за обществените поръчки е сключила общо 182 договора. В
резултат от успешно проведени процедури по смисъла на ЗОП са сключени 66 бр.
договори; По реда на Глава осем „А“ от ЗОП /в сила до 14.04.2016 г./ - „Възлагане на
обществени поръчки чрез публични покани“ са сключени 44 бр. договора; По реда на
Глава 26 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./ – „Възлагане на обществени поръчки чрез
събиране на оферти с обява“ са сключени 6 бр. договора; На основание чл. 14, ал. 5 от
ЗОП /в сила до 14.04.2016 г./ и съгласно прага посочен в чл. 20, ал. 4 от ЗОП/ в сила от
15.04.2016 г. / са сключени 66 бр. договори.
Доказателство за ефективната работа по прилагане на материалните разпоредби
на закона, осигуряване на публичност и прозрачност е ниският относителен дял на
обжалваните актове във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки.
1.2. Отдел „Човешки ресурси“
В отдел „Човешки ресурси“ за периода 01.01-30.11.2016 г. са изготвени и
актуализирани длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на
длъжностите в администрацията, решенията на Общински съвет Русе и доклади от
преките ръководители. Извършени са дейности по планиране, набиране, назначаване,
преназначаване и освобождаване на служители – 793 бр. издадени заповеди, трудови
договори, допълнителни споразумения. Приключена е атестационната 2015 г. с 249 бр.
оформени атестационни формуляра. Проведени са 6 конкурса за постъпване на
държавна служба и 5 конкурентни подбора за заемане на по-висока длъжност.
Извършени са дейности за развитието на човешките ресурси, включващи осигуряване
на условия за постоянно обучение на служителите, осигуряване на условия за развитие
и управление на кариерата. Актуализирана е системата за отчитане на отпуските на
персонала. Актуализирани са 43 длъжностни характеристики. Поддържани са 505
служебни и трудови досиета.
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1.3. Отдел „Правно нормативно обслужване“
През отчетния период юрисконсултите от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ са осъществили процесуално представителство и са водили 197 спорни,
безспорни и изпълнителни производства пред съд, особени юрисдикции и съдебни
изпълнители. Запазена е тенденцията от предходната календарна година за намаляване
броя на заведените срещу Община Русе дела, свързани с право на собственост, за
обезщетяване на имуществени и неимуществени вреди, както и за оспорване на
административни актове, чието издаване е от компетентността на кмета на Община
Русе. Налице е тенденция към увеличаване броя на административно-наказателните
производства срещу физически, респ. юридически лица, извършители на
административни нарушения по силата на специални закони, като Закона за устройство
на територията, Наредбите на Общински съвет Русе и др.
Общинската администрация, както и администрацията на общинските
предприятия, се подпомагат ежедневно чрез оказване на правна помощ с оглед
осигуряване на законосъобразност на издаваните актове и извършваните действия.
Юрисконсултите са давали становища за законосъобразност с оглед поставяни правни
проблеми, както и са прегледали и съгласували 15 618 документа /административни
актове, договори, споразумения, документации и кореспонденция/, 263 предложения до
Общински съвет – Русе, изготвили са 2 111 документа, сред които правни становища,
документи свързани с водените дела /отговори на искови молби, молби, въззивни и
касационни жалби/, административни актове, споразумения, договори, становища/.
Приоритет в работата на отдела е законосъобразност на актовете и действията на
Кмета на Община Русе, чрез участие на юрисконсулт 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 този период юрисконсултите са участвали в 329 заседания на
комисии.
Осигуряването на законосъобразно действаща администрация е основна
функция и цел на отдел „Правно-нормативно обслужване“.
2. Дирекция „Административно обслужване“
В Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Гражданско състояние“ през периода 01.11.2015 – 04.10.2016 са обслужени административно граждани и са
издадени 24 522 документи по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения за семейно
положение, съпруг и деца – общо 2 718 бр.; 6 895 бр. удостоверения наследници; 3 137
бр. удостоверения за раждане (дубликат); над 2 200 бр. заверки за чужбина; обработени
са 8 418 адресни регистрации, от които 2 761 бр. за постоянен адрес и 5 657 бр. за
настоящ адрес и др.
За отчетния период са съставени 1 827 акта за раждане, 656 акта за сключен
граждански брак и 2 216 акта за смърт. Обработени са 44 173 актуализационни
съобщения за допълване или корекция на данни при издаване на удостоверения и
справки.
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За запазване целостта на архивните регистри и подобряване на ефективността на
работа при издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението е
направено цифровизиране над 40 000 страници от стари регистри и актове по
гражданско състояние, създадени в Община Русе и въвеждането им в програмен
продукт.
В Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Управление на етажната
собственост“, през периода м. ноември 2015 г. - м. октомври 2016 г. са осъществени
следните дейности:
 Регистрирани Сдружения на собствениците по „Национална програма за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 2015-2017 г.“ – 75
бр.;
 уведомления за промени в обстоятелствата по вписани сдружения на
собствениците - 6 бр.;
 Заявление за вписване на сграда/вход в режим на етажна собственост – 30
бр.;
 Уведомление за промени в органите на управление на етажната собственост
по чл. 46б ЗУЕС - 646 бр.;
 Постъпили жалби и сигнали на граждани в отдела - 162 бр.;
 Писмени отговори на молби, жалби и сигнали на граждани от отдела - 449
бр.;
 Консултирани граждани по прилагане на ЗУЕС - 2407 бр.;
 Писма до органите на управление за изтекъл мандат - 292 бр.;
 Писмени отговори на писма и справки до институции – МРРБ; МВР; МВРРайонна прокуратура; Районен съд-Русе, Административен съд-Русе и
Община Русе – 90 бр.
За периода в Община Русе са регистрирани общо 104 373 бр. документи, от
които 84 414 преписки и 19 959 междинни документи.
През м. октомври 2016 г. за подобряване на административното обслужване на
гражданите и на юридическите лица е преминат успешен одит на Системата за
управление на качеството според изискванията на международния стандарт EN ISO
9001:2008, чийто обхват е „Административно обслужване на граждани и юридически
лица. Бюджетен процес“.
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СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНА РУСЕ
1. Дирекция „Обществен ред и сигурност“
 Системно осигуряване на надеждна работа на изградените компютърни системи
с цел бързо и качествено обслужване на гражданите и осигуряване на защитена
информационна среда за работата на всички звена на общинската
администрация;
 Разширяване на системата за видеонаблюдение на територията на общината,
насочена към охрана на общинската собственост и контрол на спазването на
организацията на движението;
 Постигнато е добро взаимодействие между Община Русе, общинските
предприятия и структури на Единната спасителна система за по-бърза реакция
при получаване на сигнали от граждани;
 Започнати са дейности по рехабилитация на прехвърления като собственост на
Община Русе язовир „Образцов чифлик“ с цел превръщането му в добро и
безопасно място за отдих, за което ще се използват възможностите на
Оперативна програма „Околна среда“.
2. Дирекция „Финансово стопански дейности“
Дирекция ФСД формира финансовата политика на Общината и организира и
направлява бюджетния процес, подпомага Кмета на общината за правилното и
законосъобразното използване на финансовите ресурси, за предотвратяване на
разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково – материални ценности,
осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и
предлага решения за ефективно регулиране, организира финансовата и счетоводната
дейност на общината, организира отчитането на собствените приходи в общинския
бюджет, разработва средносрочни прогнози и анализи за финансовото състояние на
Общината, осъществява връзките и взаимодействието с републиканския бюджет и
други финансови институции.
Дирекцията обобщава плана и отчета на първостепенния разпоредител и 75 броя
второстепенни разпоредители, в това число, както по отношение на бюджета, така и по
отношение на отчетите на средствата от Европейския съюз и другите международни
програми.
Спазвайки разпоредбите на Закона за публичните финанси, с Решение №183 по
Протокол №8 от 21.04.2016 г., Общинският съвет прие отчета за изпълнение на
бюджета на 2015 г., както следва: по прихода - 106 148 459 лв.; по разхода - 86 353 703
лв. и преходен остатък, в размер на - 19 794 756 лв.
В едно с отчета на бюджета, с Решението си Общинският съвет прие: отчета за
капиталовите разходи по бюджета, в размер на 5 130 624лв.; отчета за изпълнение на
средствата от ЕС, отчета на чуждите средства; отчета на план-сметките на общинските
предприятия; годишния отчет за състоянието на общинския дълг и отчета на плансметката на дейност „Чистота“ за 2015 г.
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В резултат на създадената организация за вътрешен контрол и спазване на
финансовата дисциплина, Община Русе приключи 2015 г. без просрочени
задължения и отчетът е успешно заверен от Сметна палата „без резерви“.
Бюджетът за 2016 г. е разработен и разгледан на публично обсъждане и е приет с
Решение на Общинския съвет., в размер на 102 286 889 лв. Инвестиционната програма
включва 128 обекта и е в общ размер на 10 806 002 лв., в т.ч. 1 509 150 лв.
инвестиционни разходи, финансирани със средства от ЕС.
През 2016 г. е разработена и утвърдена нова процедура за контрол в дирекция
ФСД и са актуализирани счетоводната политика, процедурите и инструкциите за
работа в дирекцията.
3. Отдел „Вътрешен одит“
Вътрешният одит се осъществява чрез извършване на одитни ангажименти за
увереност и консултиране, при които се предоставя независимо мнение или извод
относно одитираните процеси/системи по отношение на съответствието им със
законите, вътрешните актове и договорите, надеждността и цялостността на
финансовата информация, ефективността и ефикасността на оперативната дейност,
опазването на активите. Одитните ангажименти се извършват съгласно Стратегически
и Годишен план, съгласувани с Общински съвет Русе и утвърдени от Кмета на
Общината.
При извършена проверка на качеството на одитната дейност от Министерство на
финансите е дадена оценка, че одиторският екип работи в съответствие със
законодателството и Методологията по Вътрешен одит.
През настоящия отчетен период са извършени 14 одитни ангажимента за
увереност.
За периода м. ноември – м. декември 2015 г. са извършени 2 одитни
ангажимента: Проследяване изпълнението на дадени препоръки при извършен
вътрешен одит, с период на изпълнение през 2015 г. и на изплатени разходи по Договор
BG051PO001-5.2.15 - 0005- CО001 „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца
от 0 до 3 год. в Община Русе“.
През 2016 г., до месец октомври, са одитирани: Общински младежки дом,
ЦУТНТ Русе, ФС „ДЯ, ДМК и МОО“, ОУ „Г. С. Раковски“ с. Ново село, Кметство
Ново село, Кметство Семерджиево, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, както
и ОУ „Хр. Смирненски“, кв. „Долапите“.
Извършен е един АОК /официален ангажимент за консултиране/ и 8
неофициални ангажимента за консултиране.
Дадени са 11 препоръки за подобряване организацията на одитираните процеси,
свързани с констатираните пропуски.
Извършено е докладване на дейността по вътрешен одит за 2015 г., изготвен е
Годишен доклад, представен на Кмета на Общината и Министъра на финансите.

79

4. Звено „Финансов контрол“
За посочения период, звено „Финансов контрол“ е осъществило предварителен
финансов контрол за законосъобразност на всички документи и действия преди
поемане на задължения и преди извършване на разходи в Община Русе и 77
второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината. При осъществяване
на своята дейност, финансовите контрольори са издали 16 377 бр. контролни листи.
Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за
осъществяване на предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе
утвърдени към СФУК на общината.
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КМЕТСТВА
За втора поредна година Община Русе предостави възможност на кметствата да
реализират проекти за подобряване условията на живот в тях. По общинския фонд
„Малки населени места“ са финансирани 16 проекта на стойност 320 000 лв.
Приоритетни дейности са благоустройството на детски и спортни площадки, паркове,
места за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична
мрежа.
 През 2016 г. осигурихме финансиране за:
 Облагородяване на парковите пространства на кметствата Басарбово, Хотанца и
Долно Абланово;
 Спортни съоръжения и спортни площадки в кметствата Николово, Ново село,
Сандрово, Бъзън и Червена вода;
 Детски площадки в кметствата Мартен и Бъзън;
 Частичен ремонт на уличната мрежа в кв. „Долапите“, кв. „Средна кула“ и
кметствата Просена, Хотанца и Семерджиево;
 Рехабилитация на тротоари в кметство Ястребово;
 Ремонт на Детска градина „Роза“ в с. Тетово.
И през 2016 г. редица кметства към Община Русе реализираха проекти,
финансирани по Програмата за управление на дейностите по опазване на околната
среда. Проектите целят облагородяване на зелени площи, изграждане на кътове и зони
за отдих, изграждане на конна база за надбягвания.
4.1. Село Басарбово
 Извършихме реконструкция на парковото пространство за широко
обществено ползване в центъра на село Басарбово по програма „Малки
населени места“;
 Реализирахме проект „Здрави деца, щастливо детство“, финансиран по
програма „Русе – Европейски град на спора 2016 г.“, проект „Шахматен
турнир на открито „Бенони“ за деца и възрастни“, финансиран по програма
„Русе – Европейски град на спора 2016 г.“ и проект „Басарбовци на мегдана“,
финансиран от Община Русе;
 Извършихме ремонт на подовата настилка в храм „Свети Димитър
Басарбовски“, съфинансиран от Дирекция „Вероизповедания“ към
Министерски съвет.
4.2. Село Бъзън
 Асфалтирахме частично ул. „Александър Стамболийски“, и ул. „Св. Св.
Кирил и Методий“;
 Извършихме ремонт на църквата и мюсюлманския храм, финансирани от
Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет;
 Ремонтирахме и модернизирахме залата за тържества;
 Организирахме празници и тържества: Фестивал на яйцето, Етнофестивал,
Празник на селото;
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Възстановихме ул. „Баба Деша“ и изградихме детска площадка по проект
„Малки населени места“ 2016 г.;
Изградихме нова детска площадка в градинката срещу църквата – ул.
“Пирин“ с финансиране от ПУДООС;
Поставихме нови 40 бр. осветителни тела.;
Монтирахме нови улуци на сградата на читалището;
Поставихме 15 нови контейнера и нови изкуствени неравности по ул. „Бачо
Киро“, както и табели за ограничаване пътя на тежкотоварни автомобили.

4.3. Село Долно Абланово
 По
програма
„Малки
населени
места“
реализирахме
проект
„Благоустройство, рехабилитация и озеленяване на центъра на с. Долно
Абланово“ ;
 Организирахме периодичното почистване и окосяване на детска и спортна
площадка в селото;
 Реализирахме оформянето и засаждането на цветни градинки около
спортната площадка;
 Системно поддържахме гробищния парк – коритото на реката и тротоарни
площи;
 Запълнихме дупки по улиците.
4.4. Град Мартен
 Изградихме „Детска площадка с кът за отдих“ по програма „Малки населени
места“.
4.5. Сeло Николово
 Събития по благоустрояване:
 Ремонтирахме покрива на спортната зала и изградихме съблекални към
новия стадион в Николово;
 Изградихме нова детска площадка и спортно футболно игрище в кв.
„Липник“, ул. „Оборище“ по проект ПУДООС;
 Изградихме мултифункционална спортна площадка с игрища за червен тенис
корт и за стрийт фитнес в двора на училището по проект „Малки населени
места“, с което се подобри качествено публичното пространство, което беше
превърнато в зона за спорт игри и отдих;
 Оборудвахме с 4 бр. климатици киносалона в НЧ „Пробуда 1901г.“;
 Подменихме дограмата в киносалона, музейната сбирка и направихме
частичен вътрешен ремонт в детския отдел на библиотеката;
 Ремонтирахме и подменихме 105 бр. стари осветителни тела;
 Ремонтирахме и оборудвахме помещение и създадохме Младежки клуб към
читалището по Проект „Активни младежи за активни читалища“ на
Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП в Третия конкурс
за набиране на проектни предложения в тематичен приоритет: „Подпомагане
на активното гражданство“.
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Осигурихме запълване на дупките по главната улица на с. Николово,
осигуряваща преминаването на автобусите;
Преасфалтирахме ул. „Стефан Караджа“ в кв. „Липник“ от пресечката й с ул.
„Хан Кубрат“;
Боядисахме и освежихме съоръженията в изградените детски площадки;
Осигурихме15 бр. контейнери тип „бобър“;
В детска градина „Приказен свят“ реализирахме проект по ПУДООС, който
включва обособяване на биоградинка, еколаборатория, засаждане на храсти и
дървета в двора на детската градина и т.н.

 Събития, свързани с публичния имидж на селото:
 Организирахме и проведохме Фестивала „СЦЕНА ПОД ЛИПИТЕ“ през м.
юни 2016 г. по проект към програмата за насърчаване на художествени
проекти на Община Русе с включени поредица от събития: изложения,
фолклорен фестивал с участие на 70 колектива от страната, детски и
фамилни състезания, чаена церемония, концерти и др. с общо над 5000
посетители в двата дни и широк положителен отзвук в общественото
пространство;
 Проведохме Фестивал на хората от третата възраст на Текето - Еньовден с
участието на 450 участници от 20 пенсионерски клуба на страната;
 Организирахме Шести национален събор на клубове за народни танци
„Хайде на хорото на Текето под небето“, в който се включиха 13 танцови
клуба от страната;
 Организирахме и проведохме Традиционния ден на отдиха в Текето – 5-6
август 2016 г.;
 Организирахме юбилейното честване на 115 години от създаването на НЧ
„Пробуда 1901 г.“;
 Участвахме в подготовката на организацията на Четвърто национално
състезание по триатлон в Николово и Текето;
 Участвахме в подготовката и провеждането на състезание за деца по
риболов, съвместно с Движение „Русофили” – 7 май 2016 г.;
 Местните танцови състави и женския народен хор участваха във
фолклорните фестивали в страната и извоюваха множество награди;
 Успешно функционира местният футболен клуб, който се класира първи в
групата;
 Активно си сътрудничим с неправителствени организации и други спортни
клубове чрез проведени общо 4 съвместни събития: турнир по футбол, тенис
на маса, белот.
4.6. Село Ново село
 Възстановихме по програма „Малки населени места“ стария тенискорт в
спортния комплекс, който се превърна в съвременно мултифункционално
игрище за тенис и волейбол;
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Осъществихме спортен празник за децата и учениците от селото „Ваканция,
здравей“, който бе финансиран от Общинска фондация „Русе - град на
свободния дух“;
Работихме активно по навременното снегопочистване на всички улици в
селото, както и осигурихме разнос на хранителни продукти на болни и
възрастни хора;
Спазвахме графика за системно сметосъбиране на отпадъци и извозването
им до сметището в гр. Русе;
Системно поддържане и почистване през годината на градинките и
парковете;
Подменихме флаговете на ЕС и Република България по главните улици та
селото;
Осигурихме функционирането на денонощно видео наблюдение на
централни места в селото;
Подновихме част от кабелната мрежа на местния радиовъзел;
Доставихме петнадесет броя контейнери „Тип бобър“ за нуждите на селото;
Ремонтирахме спортната зала, която целогодишно е отворена за жителите на
селото;
Организирахме празници в селото;
Поддържахме добра хигиена в селото, както и регулярно почистване и
поддържане на гробищния парк;
Маркирахме пешеходни пътеки в зоните със засилено пешеходно
присъствие;
Премахнахме опасни изсъхнали дървета на територията на селото;
Създадохме нови места за отдих и игра в парковете;
Организирахме детски празници;
Ремонтирахме уличното осветление;
Организирахме спортни събития - турнири по шах, табла и белот;
Осигурихме системни грижи за пенсионерския клуб;
Ремонтирахме помещения в сградата на Кметството.

4.7. Село Просена
 Извършихме частичен планов ремонт на ул. „Стефан Караджа“, ул. „Христо
Ботев“, ул. „Пирин“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Г.С.
Раковски“, ул. „Н.Вапцаров“;
 Освежихме оградата и детските съоръжения на детската площадка на ул.
„Иван Вазов“;
 Организирахме различни културни събития съвместно с Читалищното
настоятелство, ръководството на ЦДГ и Пенсионерския клуб;
 Подменихме електрическите крушки и осветителните тела на уличното
осветление;
 Реализирахме проект за основен ремонт на църквата „Св. Параскева“,
финансиран от Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет;
84



Извършихме текущи административни услуги.

4.8. Село Сандрово
 Извършихме рехабилитация на уличната мрежа;
 Преасфалтирахме две улици със спонсорството на фирми от с. Сандрово;
 Положихме трошен камък на пет броя улици без трайна пътна настилка.
Материалът беше осигурен от Община Русе;
 Извършихме текущ ремонт на Детския спортен център, финансиран по
програма „Малки населени места“ като подменихме покрива, дограмата и
входната врата;
 Пребоядисахме външно сградата на кметство Сандрово;
 Изградихме хиподрум за конни надбягвания и рехабилитация на деца със
заболяване – детска церебрална парализа по проект към ПУДООС.
 Подменихме 28 прозореца на НЧ „Васил Левски – 1928Г.“ – с. Сандрово;
 Ремонтирахме покрива и комините на читалището, подменихме улуците;
 Санирахме църквата „Св. Архангел Михаил“ по проект към Дирекция
„Вероизповедания“ на Министерски съвет и с активното спонсорство на
Църковното настоятелство и на частни лица;
 Изградихме Музей на спорта. Възстановихме залата за борба;
 Извършихме външно и вътрешно саниране на Ритуалната зала;
 Проведохме традиционния фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“.
4.9. Село Семерджиево
 По проект по програмата „Малки населени места“ направихме
рехабилитация на част от уличната мрежа в селото;
 Периодично поддържахме стадиона, гробищните паркове – християнски и
мюсюлмански, детските паркове и площади;
 Съвместно с Областно пътно управление поставихме указателни табели и
ограничителни знаци;
 С цел предпазване от наводнения, поставихме бордюри по ул. „Червен“;
 Възстановихме чешма в детския парк срещу кметството;
 Осигурихме социален патронаж за доставка на храна на самотно живеещи и
болни хора;
 Разработихме проект, който беше одобрен от Дирекция „Вероизповедания“
за ремонт на църквата и изграждане на зала за ритуали в джамията;
 Създадохме места за отдих в парковете;
 Съвместно с Читалище „Просвета - 1927“ с. Семерджиево реализирахме
проект - „340 години от основаването на населеното място“.
4.10.
Село Тетово
 Предоставихме административни услуги на гражданите;
 Извършихме 594 нотариални заверки;
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Събрахме 43 664 лв. данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и
данък превозни средства;
Извършихме вътрешно боядисване на стаите в кметството и ремонт на
санитарните помещения в сградата.
За по-доброто опазване на обществения ред и сигурността на гражданите
поддържаме постоянно видеонаблюдение в централната част на селото;
Боядисахме и освежихме съоръженията в изградените детски площадки;
Периодично подържахме зелените площи, гробищните паркове и тротоарни
бордюри;
Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ поставихме 8 нови
осветителни тела, ремонтирахме 6 бр. осветителни тела, подмененихме 65
крушки;
Поддържахме добра обществена хигиена с наличната транспортна техника;
Организирахме ежеседмично сметосъбиране и сметоизвозване от фирма
„Астон Сервиз“;
По програма „Малки населени места“ 2016 изградихме изцяло нова детска
площадка в ЦДГ „Роза“ - филиал с. Тетово. Подменихме дограмата на
първия етаж на сградата. С помощта на спонсори изциклихме паркета и
закупихме два нови килима;
В НЧ „Пробуда - 1907“ с. Тетово извършихме ремонтни дейности на
сградата и покрива.

4.11.
Село Хотанца
 Реализирахме проект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Мария Луиза“ с
прилежащите зелени площи към нея, финансиран по програма „Малки
населени места“;
 Извършихме ремонт на читалището „Светлина-1928”, финансиран от
Община Русе, със средства на читалището и доброволен труд;
 Извършихме дейности на пътя с. Хотанца - с. Николово и косене на канала
на ул. „Васил Левски“;
 Организирахме изкърпване на дупки по улиците в с. Хотанца;
 Извършихме окосяване на гробищния парк, детски площадки, стадион и др.;
4.12.
Село Червена вода
 Монтирахме ламиниран паркет в сградата на целодневната детска градина;
 Извършихме ремонт на НЧ „Тома Кърджиев“, подменихме дограмата,
монтирахме климатици и електронно информационно табло;
 Реализирахме втори етап от проект „Възстановяване на спортни
съоръжения“ като част от кампанията „Малки населени места“, включващ
ремонт на ел.мрежата, изграждане на нова ВиК инсталация, смяна на
дограми и боядисване на външни и вътрешни стени;
 Реализирахме проект „Кът за отдих и спорт“ по ПУДООС;
 Възстановихме тротоар с плочки;
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Боядисахме следните помещения: офис, стълбище, библиотека, читалня,
сцена, малък и голям салон;
Монтирахме две информационни гъби;
Организирахме и предстои монтиране на камери на стадиона и Кметството.
Извършихме частично насипване с камък по ул. „Рила“ и ул. „Цар Асен“;
Периодично организирахме почистване на гробищен парк, отводнителния
канал, детски площадки и парковете зони от треви и храсти;
Осигурихме редовно поддържане на уличното осветление и радиоточките.
Монтирахме пътни знаци на някои от централните улици.

4.13.
Село Ястребово
 Изградихме алеи в гробищния парк и извършвахме периодично поддържане;
 Извършихме системно сметосъбиране и поддържане на чистотата в
населеното място, както и озеленяване и поддържане на паркове и градинки;
 Поддържахме в добро състояние изградения с финансиране по ПУДООС
спортен кът;
 Извършихме вътрешно боядисване на Кметството;
 Осъществихме периодични срещи със земеделските производители относно
развитие на земеделието на територията на с. Ястребово;.
 Реализирахме проект по програмата „Малки населени места“, свързан с
ремонт и рехабилитация на тротоарни плочи;
 Ремонтирахме сграда общинска собственост - бившата „Автоспирка“.
Сградата ще се използва за Младежки клуб;
 Извършихме поддържане и смяна на ел. крушки и осветителни тела на
уличното осветление;
 Поставихме нови и боядисахме стари детски съоръжения;
 Осъществихме предоставяне на административни услуги, обработка на
електронни регистри, обработка на картотека, събиране на данъци,
нотариални заверки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаеми съграждани,
През изминалата година Русе отново доказа, че има волята и потенциала да се
утвърждава като град-лидер! Всички постигнати резултати са факт и благодарение на
конструктивния диалог и успешната работа на Общински съвет - Русе и Общинската
администрация.
Първата година от втория мандат на моя екип приключи успешно благодарение
и на активната гражданска позиция на жителите на общината, както и на всички медии.
Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и занапред!

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
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