
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за изпълнени дейности по сключен договор с Община Русе за извършване на 

профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от Община 
Русе, дейности по медицинско осигуряване в Спортен комплекс „Ялта“, Спортен 

комплекс „Дунав“ и Спортен комплекс „Локомотив“ 
 
 

Община Русе ежегодно, чрез общинския бюджет финансира дейности по 
извършване на профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от 
общината и дейности по медицинско осигуряване в Спортен комплекс „Ялта“, Спортен 
комплекс „Дунав“ и Спортен комплекс „Локомотив“. 

На 11.01.2019 г. Община Русе сключи договор с изпълнителя „Д-р Свилен 
Лазаров – АСИМП – ИП по спортна медицина“ ЕООД, със срок на изпълнение една 
година. 

Средствата, определени за финансиране на тези дейности за 2019 г. бяха в 
размер на  60 997,40 лева.   
 Във връзка с поети ангажименти по договора изпълнителят е представил в 
общинска администрация финансови справки, съдържащи информация за броя на 
извършените профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от 
Община Русе, придружени с поименни списъци на преминалите начални, периодични и 
предсъстезателни прегледи, както и ежемесечни отчети за изпълнените дейности при 
медицинското осигуряване на спортуващите деца и ученици в СК „Ялта“, СК „Дунав“ и 
СК „Локомотив“. За отчетния период изпълнителят е извършил 270 броя начални 
медицински прегледи, 2928 броя периодични медицински прегледи /с и без биохимия/ 
и 5746 предсъстезателни медицински прегледи на спортуващи деца и ученици в 
Община Русе.  
 В СК „Дунав“, 650 деца и ученици участват в организирани спортно-
състезателни дейности по видове спорт, както следва: бокс – 54 деца; баскетбол – 148 
деца; стрелба с лък – 25 деца; карате – 45 деца; волейбол – 93 деца; джудо – 25 деца; 
фехтовка – 20 деца; футбол – 240 деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат 
средно по 24 деца, като общия брой на прегледаните за целия период е 269 деца. 
 В СК „Локомотив“, 288 деца и ученици участват в организирани спортно-
състезателни дейности по видове спорт, както следва: акробатика – 52 деца; скокове на 
батут – 45 деца; борба – 122 деца; тенис на корт – 46 деца; спортна гимнастика – 50 
деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 20 деца, като общия 
брой на прегледаните за целия период е 255 деца. 
 В СК „Ялта“, 680 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни 
дейности по видове спорт, както следва: художествена гимнастика – 150 деца; вдигане 
на тежести – 60 деца; лека атлетика – 130 деца; карате – 50 деца; бадминтон – 100 деца; 
футбол – 100 деца; спортна гимнастика – 30 деца; тенис на маса – 60 деца. Ежемесечно 
в здравния кабинет се преглеждат средно по 17 деца, като общия брой на прегледаните 
за целия период е 192 деца. 
 Договорените дейности са изпълнени и отчетени в пълен обем.  

  
 


