
 

  

      

      

СОЦИАЛНА СФЕРА 



 

 

1.1. Развитие на човешките ресурси 

1.1.1. Демографска характеристика 

Населението в Община Русе по данни на НСИ към 31.12.2011 г. наброява 166 881 души, което представлява 71,38% от населението на Област Русе (233 767 

души) или 5,19% от общото население на страната (7 327 224 души). Съотношението между градско и селско население е 92% към 8%. Към 31.12.2016 г. 

населението е 161 838 души, което представлява 93,27% от населението на Област Русе (173 505 души) и 2,28% от общото население на България 

(7 101 859 души). Наблюдава се неравномерно разпределение на населението на територията на Общината – 91,7% живеят в градовете и само 8,3% в 

селата. В сравнение с края на 2014 г., общото население на Община Русе намалява с 2 381 души, или 1,45%, в резултат на наблюдаваните през годините 

негативни тенденции по отношение на естествения и механичен прираст на населението. 

 

През 2011 г., след гр. Русе най-голямо население има гр. Мартен (3 632 души), с. Николово (2 908 души) и с. Тетово (1 978 души). Най-малко жители има в 

с. Ястребово и с. Долно Абланово, съответно с население от 292 и 214 души.  
Разпределение на населението по малки населени места в Община Русе към 31.12.2016 г. 

 
Източник: НСИ – ТСБ – Русе 
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През 2016 г. тенденцията по големина на населението остава същата, като най-населени след гр. Русе остават гр. Мартен (3 461 души), с. Николово (2 810 

души) и с. Тетово (1 833 души). 

 

По отношение на разпределението на населението на Община Русе по полов признак се наблюдава стабилност в съотношението между мъже и жени за 

периода 2007-2016 г.:  

 
Динамика на населението в Община Русе по пол и по години 

 
Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

През разглеждания период се наблюдава постоянна тенденция на намаляване на населението на Община Русе. Изключение правят единствено 2008 г., 

когато положителният механичен прираст в Общината от +716 души компенсира и леко превишава отрицателния механичен прираст от -695 души. В 

годините след това броят на населението в Общината намалява. За отбелязване е фактът, че през 2011 г. числеността на заселилите се в Общината 

превишава тази на изселилите се със 168 души, а през 2013 г. - с 283 души. 
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Раждаемост, смъртност, естествен прираст в Община Русе по години /брой/ 

Години Живородени Мъртвородени Умрели Естествен прираст 

2007 г. 1 499 4 2 319 -820 

2008 г. 1 594 10 2 289 -695 

2009 г. 1 683 5 2 286 -603 

2010 г. 1 596 6 2 300 -704 

2011 г. 1 311 5 2 284 -973 

2012 г. 1 396 10 2 368 -972 

2013 г. 1 329 7 2 312 -983 

2014 г.  1 370 11 2 354 -984 

2015 г. 1 334 6 2 296 -962 

2016 г. 1 332 7 0 301 -969 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 
 

Заселени, изселени, механичен прираст в Община Русе по години /брой/ 

Години Заселени Изселени Механичен прираст 

2007 г. 2 733 2 972 -239 

2008 г. 3 076 2 360 716 

2009 г. 2 908 2 973 -65 

2010 г. 3 670 3 798 -128 

2011 г. 2 261 2 093 168 

2012 г. 2 163 2 188 -25 

2013 г. 2 350 2 067 283 

2014 г. 2 384 2 365 19 

2015 г. 2 467 2 855 -388 

2016 г. 2 275 2 337 -62 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

В Общината е налице характерният за цялата страна процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и 

относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.  

По-детайлно разпределение на населението в Община Русе по възрастови групи е представено на следната графика, като тенденцията остава 

приблизително еднаква през всички години от разглеждания период: 

 



Разпределение на населението в Община Русе по възрастови групи към 31.12.2016 г. 

 
Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Тенденцията по неравномерно разпределение на жителите по възрастови групи продължава в годините, като към 31.12.2016 г. населението на Общината 
на възраст под 20 години е 16,9% от общото население, намалявайки с 0,05% в сравнение с 2014 г., а тези над 60-годишна възраст представляват 27,72%, 
като бележат ръст с 0,83%, сравнявано с 2014 г. 
 

За периода 2007-2011 г. се наблюдава значителен спад както в броя на сключените бракове, така и в броя на реализираните бракоразводни дела. Ако 

през 2007 г. сключените бракове в Община Русе са били 773, а осъществените бракоразводи са били 468, то през 2011 г. те намаляват до съответно 552 и 

305. Спадът в броя на сключените бракове в Общината води до увеличаване през последните години на броя на фактическите семейни двойки в 

Общината без сключен юридически брак. От 2012 г. до 2016 г. тенденцията при сключените бракове е те да се увеличават. През 2012 г. те са 529, а през 

2016 г. са регистрирани с 95 повече бракове. През 2012 г. бракоразводите се увеличават със 150 за сметка на изминалата година. През 2013 г. и 2014 г. 

броят им намалява, а през 2014 г. отново има регистрирано покачване.  
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Сключени бракове, бракоразводи в Община Русе по години /брой/ 

Година Сключени бракове Бракоразводи 

2007 г. 773 468 

2008 г. 719 410 

2009 г. 645 324 

2010 г. 652 309 

2011 г. 552 305 

2012 г. 529 455 

2013 г. 550 321 

2014 г. 620 308 

2015 г. 620 271 

2016 г. 624 300 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Най-многобройната етническа общност в Община Русе е българската. При осъщественото преброяване през 2011 г. към нея са се определили 137 337, или 

90% от лицата, отговорили на доброволния въпрос. На второ място по брой се нарежда турската етническа група – 8% от отговорилите на въпроса (12 500 

души). Едва 1% или 1 721 души са се самоопределили като роми, а 1 195 души са посочили, че принадлежат към друга етническа група. 

 

По вероизповедание населението на Община Русе се разпределя, както следва: източноправославни 82% (111 289 души), католици 1% (758 души), 

протестанти 1% (1 198 души), мюсюлмани 6% (7 777 души), с друго вероизповедание – под 1% (415 души), без вероизповедание 4% (6 148 души), не се 

самоопределят 6% (7 981 души). 

 

По отношение на образователната структура на населението на 7 и повече навършени години, през 2011 г. се наблюдава значително подобрение в 

сравнение с предходните години, вследствие на нарастването на броя и дела на населението с висше и средно образование, при същевременно 

намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско образование. Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в Община Русе е 34 932 души 

(22,2%), а лицата, завършили средно образование, са 78 567 (49,8%), основно образование имат 19,6% от населението на Общината, а 7,9% са с начално 

или незавършено начално образование. Тези проценти означават, че всеки втори в Община Русе има завършено средно образование, а всеки 5-ти е с 

висше образование. Делът на неграмотните лица на 9 и повече навършени години в Общината е 0,4%, което е най-ниския относителен дял на 

неграмотното население, сравнено с останалите общини в Област Русе. Образователната структура на населението в Община Русе за периода 2014-2016 г. 

продължава да се подобрява, като делът на регистрираните с висше образование остава по-висок спрямо средния за страната, което се обяснява със 

структурата на населението по образование и тенденцията на продължаване на образованието във висши учебни заведения. Към 2016 г. делът на 

придобилите средно образование вече е 51,8%, а този на лицата с висше образование – 28,6%. По-високият дял на регистрираните висшисти се определя 



и от изпълняваните програми и проекти, които увеличават възможностите на младите безработни до 29-годишна възраст да кандидатстват в субсидирана 

заетост или стажуване, включително и чрез схеми по ОПРЧР. 

 
Образователна структура на регистрираната безработица в Община Русе, относителен дял в % 

 
Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

1.1.2. Заетост и безработица 

Наред с отрицателното движение на естествения и механичен прираст в Община Русе, демографската ситуация през последните години е допълнително 

утежнена и от неблагоприятното разпределение на населението по възрастови групи. Нарастването на относителния дял на гражданите в над 

трудоспособна възраст допълнително допринася за увеличаване на дисбаланса във възрастовата структура на населението. Тези индикатори показват, че 

процесът на застаряване на населението в Общината се е засилил. 
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Население под, в и над трудоспособна възраст към 31.12 в Община Русе по години /брой/ 

Година Население под, в и над трудоспособна възраст - Общо Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст 

2009 г. 175 210 22 842 115 843 36 525 

2010 г. 174 378 22 851 114 157 37 370 

2011 г. 166 881 21 563 105 613 39 705 

2012 г. 165 884 21 566 105 296 39 022 

2013 г. 165 184 21 725 104 699 38 760 

2014 г. 164 219 21 996 103 020 39 203 

2015 г. 162 869 22 026 101 482 39 361 

2016 г. 161 838 22 050 100 398 39 390 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Пазарът на труда в Община Русе през периода от 2007 до 2015 г. е под въздействие на промените в стопанската конюнктура, определяна от глобалната 

финансово-икономическа криза, която дава отражение и върху бизнес климата в Общината. Създадените преди икономическата криза условия за 

икономически растеж и провежданата активна политика на пазара на труда в България доведоха до постепенно увеличаване на заетостта и намаляване 

на регистрираната безработица. 

 

От 2014 г. до 2016 г. се наблюдава спад с под един процент (0,69%) в дела на трудоспособното население в Община Русе. Населението над трудоспособна 

възраст се увеличава с 0,57%, като през 2014 г. е 23,87%, а през 2016 г. е нараснало до 24,34%, бележейки ръст с почти половин процент за сметка на 

общия дял на жителите в и под трудоспособна възраст. В съответствие с тенденциите на национално и европейско ниво на застаряване на населението, в 

Общината се развиват процеси на увеличаване на дисбаланса във възрастовата структура на населението, поради нарастването на относителния дял на 

жителите над трудоспособна възраст. 

 

През целия период от 2011 до 2016 г. се наблюдава низходяща тенденция по отношение равнището на безработицата, с изключение на 2015 г., когато е 

налице леко повишение.  

 



Равнище на безработицата в Община Русе към 31.12 по години за периода 2011-2016 г. (%) 

 
Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

В края на 2008 г. влошаването на стопанската ситуация доведе до свиване на производства и освобождаване на наета работна сила и това формира 

отрицателни тенденции на пазара на труда, изразяващи се в плавно нарастване на регистрираната безработица, вкл. и на трудовия пазар в община Русе. 

 

През 2011 г. се наблюдават положителни индикации в стопанската конюнктура, предимно в някои експортно-ориентирани производства. След ръст в 

следващата 2012 г., от 2013 г. регистрираната безработица е повлияна от известно оживление в икономиката и намаляване на обхвата на 

новорегистрираните в Дирекция "Бюро по труда" – Русе. Това води до съществено намаление на годишна база. 

 

Проследяването на обхвата на регистрираната безработица в Община Русе през периода от 2007 до 2016 г. сочи пикова величина от 5748 лица в края на 

2009 г.  или нарастване с около 2 пъти спрямо края на 2007 г. След плавно намаляване, към края на юни 2014 г. достига 3233 лица или намалява с 43,8% /-

2515 лица/ спрямо края на 2009 г. и постепенно се доближава до числеността от предкризисната 2008 г. 

 

Разпределението на регистрираните по населените места в Община Русе сочи най-голяма численост и дял в гр. Русе – 86,3% към края на м. юни 2015 г. 

Следват с по 1,9% отн. дял безработни от с. Тетово и с. Хотанца; в границите 1,0%-1,4% в общата съвкупност в гр. Мартен и в селата Бъзън, Николово, Ново 

село и Семерджиево. 
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Разпределението на безработните лица по полов признак за периода 2007-2016 г. показва, че е по-голям броят на безработните жени. Регистрираната 

женска безработица е с доминиращ дял, като през 2011 г. достига до 52%, при 54,6% за страната. За сравнение, към края на юни 2015 г. тя достига до 

57,2%, при 55,0% за страната. При регистрираните мъже се наблюдава значителен ръст в относителен дял към края на 2008 г. - 62,7%, при 35,6% през 2007 

г. Ръстът е повлиян от икономическата рецесия с по-осезаем ефект в икономическите дейности в община Русе с преобладаваща заетост на мъжете. 

Намалението им до 42,8% към края на първото полугодие на 2015 г. се определя от възстановяване на част от дейностите, така също и от разкриване 

и/или разширяване на съществуващи производства вкл. и с чужди инвестиции. 

 
Структура на безработицата по пол за периода 2007-2016 г. (брой лица) 

 
Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

Възрастовата структура на регистрираната безработица се определя от протичащите социално-икономически и миграционни процеси, състоянието на 

бизнеса за генериране на работни места и обхвата на реализираната през годините активна политика по заетостта. 
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При безработните над 50 години е отчетено намаление в относителен дял от 49,7%  през 2007 г. до 35,1% през 2012 г. Това е в резултат на включването в 

заетост в програми, мерки по реда на ЗНЗ и проекти, в т.ч. съфинансирани от Европейския социален фонд. От 2013 г. трендът се обръща, като на годишна 

база регистрираните в зряла възраст бележат значителен ръст /+10,7 п.п./ и бележат пикова стойност – 45,8%. Аналогична е тенденцията и за Област Русе 

и страната. За периода 2014-2016 г. се наблюдава тенденция на понижаване на относителния дял от 42,2% през 2014 г. до 33,5% през 2016 г. Причината за 

това може да се търси в повишения интерес от страна на работодателите към наемане на работна сила с по-голям професионален и житейски опит, както 

и на участието на все по-голям брой хора в програми и проекти на ЕС. 

 

При безработните младежи до 29 години се наблюдава плавно нарастване от 13,4% през 2007 г. до 22,8% през 2012 г. и намаление през следващите 

години, като в края на първото полугодие на 2015 г. достига до най-ниското ниво в наблюдавания период - 13,2% в общата съвкупност регистрирани. 

Паралелно с това младежката безработица в общината запазва по-ниските си нива спрямо средното за страната. Причините за нарастването на 

регистрираната младежка безработица както в Община Русе, така и на националния и европейските трудови пазари, може да се търси основно в 

ограничените възможности на бизнеса за разкриването на работни места; липсата на професионален опит и трудови навици у младежите; 

несъответствието между придобитата от тях професия и търсенето на трудовия пазар; незадоволителните професионално-квалификационни и 

образователни характеристики и др. 

 

Дяловете на останалите възрастови групи се движат в интервала от ср./п. 9,6% при безработните между 30 и 34 г. до ср./п. 15,4% при безработните от 50 

до 54 г. 

 
Структура на безработицата по възраст /брой лица/ 

Възрастови групи 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 - до 19 г. 67 30 68 43 54 69 29 11 13 13 

 - от 20 до 24 г. 127 200 415 353 351 492 266 146 165 123 

 - от 25 до 29 г. 179 249 487 451 547 661 464 354 352 277 

 - от 30 до 34 г. 256 291 527 563 514 583 434 331 392 278 

 - от 35 до 39 г. 241 238 575 613 583 593 511 404 411 306 

 - от 40 до 44 г. 248 260 574 579 564 566 489 357 427 357 

 - от 45 до 49г. 288 339 730 713 594 521 495 394 429 282 

 - от 50 до 54 г. 467 468 882 862 693 693 638 484 483 356 

 - над 55 г. 921 927 1490 1407 1196 1189 1215 975 961 702 

Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 



До 2012 г., по отношение на образователната структура на безработните лица в Община Русе се наблюдава ръст в броя на безработните във всички 

образователни групи – с висше образование; със средно специално и професионално образование; със средно общо образование; с основно и по-ниско 

образование.  

 

За периода 2014-2016 г. най-голям е броят на безработните със средно специално и професионално образование. На следващо място се нарежда групата 

на безработните с висше образование, следвани от лицата, притежаващи основно и по-ниско образование. Делът на безработните със средно общо 

образование е устойчиво понижаващ се. Данните до 2016 г. вкл. показват устойчиво разпределение в отделните групи по степени на образование, което 

се обяснява отново със структурата на населението по образование и тенденцията на продължаване на образованието във висши учебни заведения. 

 
Образователна структура на безработните лица в Община Русе /брой лица/ 

Степен на образование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

с висше образование 
483 622 1024 1025 1094 

 
1306 

 
989 

 
886 

 
961 

 
776 

със средно специално и 
професионално 1110 1222 2591 2243 2043 

 
 

2233 

 
 

1966 

 
 

1388 

 
 

1462 

 
 

1053 

със средно общо 232 260 424 787 690 648 595 429 424 352 

с основно и по-ниско 
образование 

969 998 1709 1529 1269 
 

1180 
 

991 
 

753 
 

786 
 

535 

Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

Професионално-квалификационната структура е със сравнително устойчиво разпределение в отделните групи – с превес са регистрираните със 

специалност, следвани от тези без квалификация и с работнически професии.  
 

Професионално-квалификационна структура на безработните в Община Русе за периода 2011-2016 г. /брой/ 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

С работническа професия 1 305 1 380 1 295 931 1 102 712 

Специалисти 1 983 2 295 1 765 1 440 1399 1 170 

Без квалификация и специалност 1 808 1 692 1 481 1 085 1 132 864 

Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 



За сравнение на областния, както и на националния трудов пазар, традиционно с най-висок и устойчив дял са безработните без квалификация. За 2016 г. 

се наблюдава понижение в техния дял с 20,37% (от 1 132 през 2015 г. до 864 души през 2016 г.).  

 

Броят на продължително безработните лица, т.е. лицата с престой в Бюрото по труда в Община Русе, се понижава в периода 2011-2016 г. – от 869 души до 

415 души. Продължително безработните лица от 38,7% през 2007 г. намаляват до 15,9% през 2013 г. /спад от 22,8 п.п./ и до 15,3% през 2016 г. Ниският дял 

на продължително безработните са показателни за ефективната работа на ДБТ – Русе и за прилаганата активна политика по заетостта, насочена към тази 

група в неравностойно положение на пазара на труда. През 2016 г. броят на постъпилите на работа граждани на първичния трудов пазар бележи ръст - с 

3,8% повече души от 2014 г. Превес на постъпилите на работа чрез субсидирана заетост, вкл. директни схеми по ОПРЧП се наблюдава през 2015 г. – 29,9%, 

в сравнение с другите години за периода: през 2014 г. – 18,6% и през 2016 г. – 14,7%. 

 
Продължителна безработица в Община Русе /брой лица/ 

 
Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

Запазването на значително по-ниското ниво на продължителната безработица в Община Русе спрямо средното за страната (39,0%) и за Област Русе 

(39,4%) е следствие на по-големите възможности за трудова реализация на търсещите работа в гр. Русе спрямо малките населени места и селата. Влияние 

оказват и миграционните процеси към икономически по-развити райони в страната и чужбина, особено за сезонна заетост. 

 

Анализът на структурата и динамиката в групите в неравнопоставено положение на пазара на труда в Община Русе сочи, че е налице потребност от 

продължаващи интервенции и подкрепа чрез проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет или Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, на безработни лица, идентифицирани като уязвими групи на трудовия пазар, т.е. с по-малка конкурентоспособност. Тук попадат "безработни 
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лица до 29 г.", "безработни лица над 50 г.", "безработни с нисък образователен ценз", "безработни с професии, които не се търсят на местните трудови 

пазари" и "продължително безработни лица". 

 

ДБТ-Русе предоставя разнообразие от посреднически услуги (информиране, консултиране, подбор, насочване и др.) за започване на работа по заявени 

места от работодатели, включване в програми за субсидирана заетост и/или обучение. 

 

По отношение на търсенето на труд над половината от заявените свободни работни места в ДБТ-Русе от реалния сектор са в сферата на преработващата 

промишленост: конфекционно и текстилно производство; машиностроене, металообработване, металургия, производство на филтри за автомобили, на 

санитарни материали, керамични изделия. Следва търсенето от търговията, сферата на образованието строителството и др. 

Обхватът на постъпилите на работа на първичния трудов пазар чрез ДБТ се определя от:  

 ограниченото търсене на работна сила, повлияно от нестабилната икономическа среда, междуфирмената задлъжнялост, дълговата криза в редица 

европейски страни и др. фактори; 

 поддържането в част от стопанските субекти на достигната оптимална заетост, след проведени структурни реформи и редуциране на персонал; 

 възможностите за ползване на субсидии от работодателите при разкриване на работни места, които изместват търсенето на първичния трудов 

пазар; 

 предпочитанията на част от стопанските субекти да ползват разнообразни източници за търсене на работна ръка – on-line борси, медии и др.; 

 съществуващи ограничени възможности, произтичащи и от професионално-квалификационния профил на регистрираната безработица в ДБТ, за 

удовлетворяването на нарастващи потребности и изисквания на бизнеса относно качества, умения и компетенции. 

За насърчаване на заетостта, за ограничаване на безработицата и повишаване на уменията и компетенциите на наети и безработни лица, ДБТ изпълняват 

активна политика по заетостта с ежегодно утвърждавани параметри, финансирани от Държавния бюджет (ДБ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) по 

ОПРЧР. 

 

На русенския пазар на труда през периода успешно се реализират националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост" (с 

новоназначени до 2014 г. вкл.), "Асистенти на хора с увреждания", "Старт на кариерата", "Заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания" и проект "Красива България". Също така и регионални програми за заетост НП "Сигурност" (реализирана само през 2014 г.). От 2015 г. се 

реализират две нови програми – НП "Клио" (осигуряване на заетост в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти, 

недвижимо културно наследство) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. ДБТ Русе в партньорство със социалните 



партньори успешно реализират в община Русе: "Компас" (2014 г.) и "Посоки" през 2015 г.; проектите "От обучение към заетост" (2014 г.), "Уча и успявам в 

България" (през 2015 г.) и др. 

 

Резултатите от прилагането на формите за обучение на възрастни (безработни и заети лица) през периода 2007-2016 г. са както следва: 

 
Обучения чрез ДБТ – Русе 

Индикатори 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.Обучени безработни лица, общ брой 710 376 220 206 321 1239 1147 1061 1002 320 

1.1. По ЗНЗ, програми и проекти, 
финансирани от ДБ 

710 376 220 56 106 239 167 340 227 
 

245 

1.2. По схеми по ОПРЧР, от тях: 
         

 

                             - директни схеми  0 0 0 150 215 1000 390 170 775 75 

                - грантови схеми  0 0 0 0 0 0 590 551 0 0 

2.Обучени заети лица, общ брой 270 516 680 1948 1598 654 1781 1441 3554  

2.1. По ЗНЗ, програми и проекти, 
финансирани от ДБ 

270 137 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

2.2. По схеми по ОПРЧР, от тях: 
         

 

             - директни схеми  0 0 0 1537 1550 654 814 1111 3554 0 

         - грантови схеми  0 379 680 411 48 0 967 330 0 0 

Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе 

1.2. Здравеопазване 

1.2.1. Състояние на здравеопазването в Община Русе 

Здравословното състояние и здравният статус на гражданите са един от показателите за социално-икономическото развитие на Община Русе, качеството 

на живот и развитие на човешкия ресурс. Основните индикатори, които определят здравословното състояние и здравния статус на гражданите са 

продължителност на живота, коефициенти на раждаемост, обща смъртност, детска и майчина смъртност, данни за общата заболеваемост, както и данни 

за социално-значими болести с широк обхват. 

 

През последните години се наблюдават негативни тенденции в демографските и здравни показатели на населението както в Община Русе, така и в цялата 

страна. Общата смъртност и емиграцията нарастват, а жените в детеродна възраст намаляват. Въпреки това, при детската смъртност се наблюдават 

тенденции към намаляване, като в селските региони тя продължава да бъде по-висока, отколкото в градовете.  



 

Общата смъртност през 2016 г. за Област Русе е 3 703. От тях 1 977 (53,4%) са мъже и 1 726 (46,6%) са жени. Съотношението по пол на умрелите лица е 873 

жени на 1 000 мъже. В сравнение с предходната година броят на починалите в областта намалява с 0,8%.  

 

Детската смъртност през 2016 г. на деца на възраст до 1 навършена година са 12 и запазват броя си от предходната година. Умрелите момчета са 5, а 

момичетата - 7. Най-голям брой починали деца до 1 навършена година за периода 2012-2016 година в областта е през 2014 година – 16 деца от които 9 

момчета и 7 момичета. 

 

Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от неинфекциозните заболявания, които се дължат на демографски 

фактори, свързани със стареенето на населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен начин на 

живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др. 

 

Факторите на околната среда като атмосферен въздух, питейна вода и качество на храните, също оказват голямо влияние върху здравето на гражданите. 

Стойността на заболеваемост в градските зони, които са изложени на интензивно замърсяване от промишлеността и транспорта, е над средната за 

България. 

 

В структурата на заболеваемостта челно място заемат болестите на органите на кръвообращението, дихателната система, костно-мускулна, пикочо-

половата система и др.  Най-ниска стойност на заболелите от болести на дихателната система и на органите на кръвообращението е през 2012 г. 

Характерно е нарастване на болестите на костно-мускулната система, като през 2016 г. стойностите са най-високи. 

 

Проблемите в здравната система са свързани с недостатъчно информационно осигуряване, както и различни корупционни фактори. Налице е недобра 

координираност между информационните източници, некоректни данни и липса на информация за отделни направления и дейности.  

 

Анализът на заболеваемостта на гражданите в Община Русе, основните здравословни проблеми произтичат от заболявания, свързани със застаряване и 

широко разпространение на рискови фактори, които биват биологични и поведенчески. Към биологичните се включват хипертония, затлъстяване, диабет 

и високи нива на холестерол в кръвта, а поведенческите обхващат тютюнопушене, висока употреба на готварска сол, захарни изделия, алкохол и ниска 

двигателна активност. 

 



1.2.2. Лечебни заведения 

Основните цели в сферата на здравеопазването в Община Русе са свързани с подобряване управлението на ресурсите; осигуряване на обществено 

сътрудничество и взаимодействие; оптимизиране на разпределението на финансовите средства и повишаване на профилактиката на заболяванията; 

преодоляване недостига на общопрактикуващи лекари и осигуреността на медицински персонал; стимулиране на груповите практики за първична 

извънболнична помощ; модернизиране на лечебните заведения и създаване на алтернативи за болничните услуги, като разкриване на форми за 

еднодневна хирургия и легла със социална предназначеност; подобряване качеството на здравните услуги; подобряване качеството на живот и 

предоставяне на социални услуги за хората с увреждания; разработване на регионални стратегии и програма в областта на неинфекциозните заболявания 

с цел подобряване на общественото здраве. 

 
Таблица 1 Лечебни заведения на територията на Община Русе 

Година Лечебни заведения за болнична помощ Лечебни заведения за извънболнична 
помощ 

Други лечебни и здравни заведения 

брой легла брой легла брой легла 

2007 11 1 218 9 40 5 190 

2008 11 1 218 7 53 5 190 

2009 11 1 226 7 57 5 190 

2010 11 1 167 7 54 5 210 

2011 11 1 514 7 66 3 190 

2012 9 1 504 6 63 3 190 

2013 9 1 632 9 64 3 70 

2014 9 1638 9 66 3 135 

2015 9 1 808 16 66 2 - 

2016 9 1 733 20 67 3 - 

Източник: НСИ – ТСБ - Русе 

Община Русе разполага с добре развита мрежа от здравни заведения за извънболнична и болнична помощ. Лидер сред здравните заведения е 

"Многопрофилна болница за активно лечение" АД, която обслужва жителите на цялата Област Русе. Болницата разполага с 600 легла, разпределени в 31 

отделения, в които работят 205 високо квалифицирани лекари. През 2016 г. здравното заведение придоби статут на университетска болница, с Решение 

на Министерски съвет. През септември 2017 г. беше открито ново педиатрично отделение на УМБАЛ – Русе. Инвестицията, на стойност 500 000 лв., е 

осъществена с подкрепата на фондация "Игнат Канев".  

 



Определена за университетска болница е и "Многопрофилна болница за активно лечение Медика Русе" ООД. Това стана след решение на Министерски 

съвет от 2017 г. В здравното заведение има разкрити 18 отделения, работят 120 лекари и 210 медицински сестри.  

На територията на гр. Русе функционират още следните лечебни заведения: 

1. "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе" ЕООД; 

2. "Комплексен онкологичен център-Русе" ЕООД; 

3. "Център по психично здраве-Русе" ЕООД; 

4. Специализирана болница за активно лечение кардиология "Медика КОР" АД; 

5. Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина "Медика" ООД. 

Всички лечебни заведения разполагат със стационари /самостоятелна леглова база/ и обслужват не само жители на Област Русе, но и на съседни 

области. 

Извънболничната помощ се осъществява от тринадесет медицински центъра: 

1. Център за спешна медицинска помощ – Русе; 

2. "Диагностично-консултативен център 1 Русе" ЕООД; 

3. "Диагностично-консултативен център 2 Русе" ЕООД; 

4. "Медицински център Русе"; 

5. "Медицински център 1 Русе" ЕООД; 

6. Медицински център 2 РУРИКОМ Русе Рига Комерсиал" ООД; 

7. Медицински център "Адара" ООД; 

8. Медицински център "САНСИ" ЕООД; 

9. Медицински център "ТЕОДОРА" ЕООД; 

10. Медицински център "Медик консулт" ЕООД; 

11. Медицински център Русе Мед" ЕООД; 

12. Транспортен Диагностично-консултативен център – клон Русе ЕООД; 

13. Специализирана клиника "Център по дентална медицина" ЕООД. 

В изпълнение на проект "Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център - Русе", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., на 

04.07.2014 г. е проведена официална церемония по откриване на обекта. 

 



Необходимо е да се отделят повече средства в първичната извънболнична медицинска помощ и профилактична дейност. В отдалечените и слабо 

населени места съществуват затруднения при избор на общопрактикуващи лекари и достъпа до тях. Гражданите в труднодостъпните и отдалечени 

райони, както и лицата с висок риск не получават достатъчно и качествени услуги от лекарите-специалисти.  

 

Липсата на интегрирана информационна система води до недостатъчна и недостоверна здравно-статистическа информация. Това от своя страна 

затруднява мониторинга, прогнозирането и управлението на системата. 

 

1.2.3. Детски ясли 

В Община Русе функционират 10 общински детски ясли, с обособени 33 яслени групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават 660 деца на възраст от 

10 месеца до 3 г. В детска ясла №5 и детска ясла в с. Ново село са разкрити 2 седмични яслени групи.  

 

Детските ясли са организационни обособени структури, в които работи общ персонал от 186 лица от които 66 медицински и 9 педагогически. Отчитайки 

тенденцията за увеличаване на раждаемостта и недостиг на местата в яслите през 2016 г. по проект  "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на 

ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе" са разкрити две яслени групи, към детска ясла № 6 в кв. "Дружба" 3, които от 

юни 2018 г. ще станат делегирана от държавата дейност. 

 

1.2.4. Детска млечна кухня 

Детска млечна кухня при Община Русе е обособена структура, в която 26 специалисти приготвят и предоставят храна за 900 деца на възраст от десет 

месеца до тригодишна възраст, както и за организирано хранене на 660 деца от детските ясли. Храната, предоставена от кухнята, е съобразена с всички 

нормативни изисквания. Периодично се обновява материално-техническата база и се следи за качеството на предоставяните продукти. 

 

1.2.5. Здравеопазване в училища и детски градини 

В здравните кабинети, разкрити към детските градини и училищата работят 85 медицински специалисти. Те осъществяват дейности по профилактика и 

промоция на здравето на децата и учениците, както и медицинско обслужване на спешни състояния до пристигане на екипите за спешна медицинска 

помощ.  

 



С цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти, Община Русе ежемесечно организира съвместни обучения със специалисти от 

Регионалната здравна инспекция, а два пъти в годината преминават надграждащи обучения, като задължително преди всяка учебна година преминават 

обучение по оказване на първа помощ при спешни случаи.  

 

Ежегодно в началото на всяка учебна година, с цел  регламентиране на работните места на медицинските специалисти, както осигуряване на медицинско 

обслужване във всички детски и учебни заведения, се разработва поименен график за разпределението на медицинските сестри в здравните кабинети на 

общинските детски заведения и училища.  

 

На територията на Община Русе функционират 43 детски заведения, като броят на децата в тях е между 100 и 400 деца. Общият брой на децата в детските 

градини е 4 390, а броят на медицинските специалисти, разпределени в тях, е 50.  

 

На територията на Общината функционират 39 училища. Общият брой ученици е 15 818, а броят на медицинските специалисти, разпределени в тях, е 44.  

 

Осигурен е медицински специалист за всеки кабинет в образователните институции, като в някои от тях те са двама и работят на две смени, за 

осигуряване на здравно обслужване от 07.00 ч. до 18.30 ч. 

 
Здравни кабинети в детските градини на Община Русе към декември 2017 г. 

Детски градини Здравни кабинети Медицински специалисти 

ДГ "Слънце" 2 3 

ДГ "Радост" 4 4 

ДГ "Иглика" 2 4 

ДГ "Незабравка" 2 2 

ДГ "Звездица" 2 3 

ДГ "Ралица" 2 2 

ДГ "Пинокио" 2 2 

ДГ "Здравец" 2 3 

ДГ "Чучулига" 2 4 

ДГ "Русалка" 2 3 

ДГ "Детелина" 2 2 

ДГ "Черв. шапчица" 3 4 

ДГ "Пролет" 2 2 



ДГ с. Ново село 4 3 

ДГ "Снежанка" 2 3 

ДГ кв. Средна кула 3 2 

ДГ с. Николово 2 1 

ДГ гр. Мартен 2 1 

ДГ "Зора" 1 2 

ОБЩО: 43 50 

Източник: Община Русе 

Забележка: Пет от медицинските специалисти обслужват по график и здравен кабинет в училище. 

 

В занималните на детските градини са изградени центрове по интереси, в които се дава възможност за индивидуална работа с всяко дете чрез 

използването на различни методи. Интегрирането на деца със специални образователни потребности в детските градини се подпомага от ресурсни 

учители. 
Здравни и ресурсни кабинети в училищата в Община Русе за учебната 2017/2018 г. 

Учебно заведение Здравни кабинети Медицински специалист 

ОУ - Никола Обретенов 1 1 

ОУ - Васил Априлов 1 1 

ОУ - Тома Кърджиев 1 1 

ОУ - Ангел Кънчев 1 1 

ОУ - Иван Вазов 1 1 

ОУ - Любен Каравелов 1 1 

ОУ - Отец Паисий 1 1 

ОУ - Бр. Миладинови 1 1 

ОУ - А. Константинов 1 1 

ОУ - Долапите 1 1 

ЦСОП - Петър Берон 1 1 

ОУ - Мартен 1 1 

ОУ - Николово 1 1 

ОУ - Ново село 1 1 

ОУ - Семерджиево 1 1 

ОУ - Тетово 1 1 

НУ - Хотанца 1 1 



СУ - Й. Йовков 1 1 

ОУ- Ол. Панов 1 1 

СУ - Христо Ботев 1 2 

СУ - Възраждане 1 2 

СУЕЕ – К .К. Философ 1 2 

СУПНЕ - Фр. Шилер 1 2 

СУ - В. Левски 1 2 

ПМГ-Баба Тонка 1 1 

ПАГ-Гео Милев 1 1 

СУ - М-р Ат. Узунов 1 1 

ПГ по транспорт 1 1 

НУИ 1 1 

ПГ корабостроене и корабоплаване 1 1 

ПГ дървообработване и вътрешна архитектура 1 1 

ПГ електротехника 1 1 

ПГ по туризъм 1 1 

ПГ по облекло 1 1 

ПГ по механотехника 1 1 

ПГ по селско стопанство 1 1 

ПГ по строителство 1 1 

ПГ промишлени технологии 1 1 

ПГ по икономика 1 1 

ОБЩО: 39 44 

Източник: Община Русе 

Забележка: Седем от медицинските специалисти обслужват по график повече от един здравен кабинет в училище. 

 

1.2.6. Програми на Община Русе в областта на здравеопазването 

Община Русе ежегодно сключва договори с изпълнител за извършване на медицински прегледи и лечение на деца с гръбначни изкривявания от 1 до 4 

клас от училищата на територията ѝ. Профилактичната и рехабилитационна дейност включва скрининг на учениците от 1 до 4 клас, като годишно се 

преглеждат около 10 000 ученика. Организира се и се провеждат лечебни курсове на 80 ученици; извършват се лекарски преглед при започване на курса; 



контролни измервания при започване и завършване курса на лечение и специализирана лечебна гимнастика. Ежегодно се финансират профилактични 

прегледи (периодични, начални и предсъстезателни) на спортуващи деца и ученици от Община Русе. За 2016 г. осъществените прегледи са 11 854. 

 

Отчитайки съвременните тенденции и увеличаващият се брой на двойките с репродуктивни проблеми, Община Русе инициира тяхното подпомагане. От 

2008 г. се реализира Програма "Асистирана репродукция" с одобрени критерии, определени с решения на Общински съвет - Русе. Документи се приемат 

и разглеждат веднъж в годината с бюджет, гласуван от Общинския съвет. През 2014 година Общински съвет гласува бюджет в размер на 40 000 лв., през 

2015 г. средствата са увеличени на 45 000 лв., а през 2016 г. и 2017 г. са в размер на 50 000 лв. 

 
Информация за последните три години относно броя на подпомогнатите семейства  

Период Одобрени кандидати Отложени по медицински 

показания 

Провели процедури Положителен резултат 

2014 г. 29 7 22 3 

2015 г. 43 13 29 7 

2016 г. 27 7 19 4 

Източник: Община Русе 

Чрез проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие", функционира услугата "Здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията" с която е подобрен  достъпа до здравеопазване на бременни жени и новородени бебета. Дейността е насочена към всички родители и 

деца от района в т.ч. уязвимите общности, поради недостиг на лекарски практики на лични лекари и поликлиники с детски кабинети в крайните квартали 

на града.  

 

Социалните работници и медиаторите организират беседи с родители:  "Необходимост от ваксинация"; "Първа помощ от родителите при болни деца; 

"Ролята на естественото хранене върху детето и майката" – в резултат на беседите е повишена информираността на родителите по темите. 

 

Реализирани са дейности по националната Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза", от страна на Сдружение 

"Център Динамика", като Община Русе оказа съдействие за изпълнението на конкретни мерки, чрез двамата здравни медиатори. За 2016 г. са проведени 

246 индивидуални консултации, проба манту на 397 лица, предоставени са 500 бр. здравно-образователни материали. 

 

През месец септември 2017 г., Община Русе, като областен център, работещ по националната Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната 

програма по туберкулоза", оказа съдействие и координира действията за провеждане на безплатни, профилактични скрининг изследвания с флуорограф 



от мобилен екип специалисти, сред население с рискови индикации на територията на общината, по Национална програма за борба с туберкулозата. 

Обхванати са 220 броя лица, които след изследване и диагностика, ще бъдат безплатно лекувани в Специализиран болница за белодробни болест-Русе.  

 

В Община Русе, работят двама здравни медиатори, които осъществяват пряка работа на терен, с лица и семейства от ромските квартали – насочване към 

личен лекар, провеждане на имунизации на деца,  възстановяване на здравни осигуровки на др. През 2016 г. има 136 нови случая по които е работено. На 

50  деца е оказано съдействие да осъществят планови имунизации. За осъществяване на профилактични прегледи е оказано съдействие на 18 деца и 9 

лица при личен лекар. За консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ЛКК придружаване до здравни 

институции, настаняване в здравни заведения са подкрепени 106 лица. Община Русе активно участва в провеждането на профилактични и превантивни 

дейности, с цел ранна диагностика и лечение на социално значими болести, особено сред рискови групи. 

 

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. Медицинските услуги на разкритата Амбулатория са ползвали 1 400 лица, като голяма част от тях са 

били с хипертонична болест, кардиологични заболявания, атеросклероза, диабет, респираторни заболявания и др. 

 

Към Община Русе функционира Превантивно-информационен център (ПИЦ). В него работят психолози и психиатри. При изпълнение на общинската 

политика, ПИЦ се контролира и ръководи от Общинския съвет по наркотични вещества - Русе. Целта на ПИЦ е да предостави достатъчно информация за 

последиците от рисковото поведение. Основните дейности на центъра са свързани със събиране, съхраняване и анализиране на информация на областно 

и общинско ниво, която е необходима за изготвяне, осъществяване и координиране на програмите; организиране на работни срещи, семинари и 

конференции с превантивна цел; създаване на условия за информационно и инфраструктурно осигуряване дейността на Областния съвет по наркотични 

вещества; насочване на консултации; изготвяне и разпространение на превантивни материали; организиране и провеждане на материали за здравно 

образование (полово съзряване, полови контакти, предпазване от заболявания, предавани по полов път и ХИВ/СПИН и организиране на различни 

младежки инициативи с превантивна насоченост като концерти, конкурси, спектакли, състезания и др. 

 



1.3. Социални дейности и социално подпомагане  

1.3.1. Социални услуги, предоставяни от Община Русе 

Приоритетен ангажимент в дейността на Община Русе е осигуряването на достъп до социални услуги на всички граждани, живеещи на нейна територия, в 

т. ч. хората в неравностойно положение, всички уязвими общности и възрастови групи. Реализираните в областта на социалната политика проекти са 

доказателство за активната работа в тази посока. 

 

Община Русе на практика е най-големият доставчик на социални услуги в домашна среда в Област Русе и е първата в страната, която работи в синхрон с 

европейската политика за деинституционализация на грижата за децата. Независимо от вложените ресурси, животът на децата в институциите от 

интернатен тип не става по-добър, а услугите – по-качествени. Институционалната организация на живот не предполага наличие на доверителна връзка с 

един постоянен възрастен, индивидуална грижа, внимание и лично пространство за детето. Тя не може да задоволи основните потребности на децата и 

оказва негативно влияние върху тяхното развитие и поведение. Това от своя страна води до допълнителни икономически и социални последици за цялото 

общество. В тази връзка, прилагането на ефективна политика за деинституционализация изисква промяна в разбирането на грижите за децата и поставяне 

на акцент върху превенция на рисковете, ранна интервенция и подкрепа на семействата, както и осигуряване на семейна или близка до семейната среда. 

 

В изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", приета от правителството през месец 

декември 2009 г. и Плана за действие за неговото изпълнение, приет през месец февруари 2010 г., както и заложените мерки в Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги на Община Русе 2010-2015 г. за намаляване броя на децата в специализираните институции, в Общината след поетапно 

намаляване на капацитета и осигуряване на алтернативни социални услуги за настанените деца, от 01.04.2013 г. е закрит Дом за деца, лишени от 

родителска грижа "Райна Гатева" (ДДЛГР). Средствата от него са пренасочени към разкриване на новата социална услуга "Приют за бездомни лица". 

 

През м. март 2017 г. е актуализирана Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. С актуализирането ѝ са променени 

наименованията на социални услуги на територията на община Русе, съгласно ППЗСП. На две от социалните услуги са променени видът и капацитетът им: 

Приютът за безнадзорни деца е трансформиран в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, а Наблюдаваното жилище за лица с 

психични разстройства е трансформирано в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Основна задача на 

Стратегията е запазване на съществуващата мрежа от социални услуги за деца, младежи и възрастни, като се запази техния капацитет и се повиши 

ефективността при предоставяне на социалните услуги. Приоритетните направления се отнасят до съдържанието на социалните услуги, начина на 

функционирането и изпълнението им и мерките за социално включване.  

 



Специализирани институции за предоставяне на социални услуги от Община Русе към 01.09.2017 г. са: 

 Дом за стари хора "Възраждане" – капацитетът на Дома е 234 места и е предназначен за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Домът за 

стари хора е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са се изчерпили възможностите за грижи и 

услуги в общността. Предоставят се услуги, сред които почистване на помещенията на трудно подвижни и лежащо болни, хранене, осигуряване на 

съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, административни услуги, организиране на културни мероприятия, достъп до 

телефон и интернет, терапевтични и рехабилитационни дейности и др. 

 Дом за пълнолетни лица с деменция "Приста" – капацитетът на Дома е 120 места, като се предлага 24-часова грижа за хора  с диагноза 

"Деменция"  

 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие" – капацитетът на Дома е 82 места, като се предоставят социални услуги и се 

осигурява съдействие за получаване на здравни грижи за лица с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – от 01.05.2017 г. – капацитетът на центъра е 8 места, предназначени за деца до 18-

годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания няма възможност да 

бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Дейностите са свързани с оказване на 

индивидуална подкрепа и които могат да бъдат прилагани в комбинация със социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с 

потребностите на настанените деца; пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в 

естествената за него среда. 

 
1.3.2. Социални услуги, предоставяни в общността 

Социални услуги в общността на територията на Община Русе към 01.09.2017 г. се предоставят в: 

 Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" - доставчик на услугата е Русенска Католическа организация "Каритас", а капацитетът е 30 

места. Предоставят се логопедични услуги, психологическа диагностика, консултиране и терапия, педагогическа работа, кинезитерапия и др. 

 Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – доставчик на услугата е Сдружение "РАЛИЗ - БАЛИЗ", а капацитетът е 30 места. 

Центърът е предназначен за деца над 7 годишна възраст и младежи с различни по вид и степен на тежест увреждания от лека до тежка степен на 

умствена изостаналост. Предоставят се услуги, като двигателна рехабилитация; корекционно-компенсаторна и възпитателна работа; логопедична 

терапия; корекция на дислексия; психологична помощ и терапия; подготовка и самоподготовка за включващо обучение и др. 

 Дневен център за деца с увреждания до 18 г. – доставчик на услугата е Сдружение "Еквилибриум", а капацитетът е 20 места. Предлагат се 

социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване през деня на деца до 18-годишна възраст с физически и/или психически 

увреждания и се нуждаят от ежедневна рехабилитация и психотерапевтична подкрепа. Центърът предоставя услуги и за семействата на децата, 



като за родителите те са под формата на индивидуални консултации със специалистите, които работят с детето в Центъра, по проблемите на 

общуването на тяхното дете, по въпросите, отнасящи се до специалните грижи за детето вкъщи. 

 Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа "Мечо Пух" – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и пространство", а капацитетът е 

20 места, предназначени за деца от 3 до 18 г., като се предлага дневна, седмична грижа, индивидуална и групова терапевтична работа, 

консултиране на родители и др. 

 Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (Програма ранна интервенция) – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и 

пространство", а капацитетът е 10 места. Дневният център за деца с увреждания предоставя комплекс от социални услуги, които са насочени към 

създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите и предоставяне на комплексна подкрепа на родителите и детето възможно най-

рано с цел придружаване и подкрепа на връзката родител – дете. Съставя се и се провежда комплексна възстановително-рехабилитационна 

програма. Услугата се предоставя както в центъра, така и на терен, а всички услуги включват домашни посещения и работа в домашна обстановка 

на кинезитерапевта и ерготерапевта, а при необходимост и на други специалисти.  

  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и пространство", а капацитетът е 25 места, 

предназначени за лица с увреждания от 18 до 29 г., които се нуждаят от работа със специалисти за разширяване на възможностите за социално 

включване, и техните семейства от Община Русе. Социалната услуга предоставя дневна грижа, индивидуална терапевтична работа (ерготерапия, 

кинезитерапия, комуникативни и логопедични интервенции), психологическа подкрепа; групова терапевтична работа с младежи с увреждания; 

консултиране на родители и др. 

 Звено "Майка и бебе" (ЗМБ) към Обединени услуги (ОДУ) "Слънчо" – Русе – доставчик на услугата е Сдружение "Еквилибриум", а капацитетът е 4 

места. ЗМБ е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване (до шест месеца) на бременни жени или майки и техните деца, 

при които има риск от изоставяне. Услугата насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и 

юридическо консултиране и подкрепа. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и пространство", а капацитетът е 

10 места. Основните дейности са свързани с възпитателни, обучителни и терапевтични дейности, медицинска рехабилитация, социална 

интеграция, психологическа подкрепа и др. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - "Вяра" – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и пространство", а 

капацитетът е 14 места. Основните дейности включват задоволяване ежедневните потребности, здравните потребности на децата и постоянна 

грижа; психологическа подкрепа; възпитателни дейности; обучителни дейности; терапевтични дейности; медицинска рехабилитация и социална 

интеграция.  

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) "Надежда" – доставчик на услугата е Сдружение 

"Еквилибриум", а капацитетът е 14 места. ЦНСТДМУ "Надежда" е резидентна услуга, която осигурява дългосрочна комплексна грижа за деца и 



младежи с увреждания, в сигурна и защитена среда, близка до семейната. Тя гарантира подкрепа, съобразена изцяло с индивидуалните нужди и 

особености на потребителите. Те получават ежедневни грижи от подготвен персонал, достъп до здравна помощ, включване в образователната 

система, осигуряване на развиващи терапевтични и рехабилитационни дейности, възможности за социализация и интеграция в общността. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) "Любов" – доставчик на услугата е Сдружение "Еквилибриум", 

а капацитетът е 14 места. ЦНСТДМУ "Любов" е резидентна услуга, в която са настанени деца и младежи с комплексни увреждания. Услугата 

гарантира подкрепа, съобразена изцяло с индивидуалните нужди и особености на потребителите. Тя предоставя условия на живот, близки до 

семейната среда. Потребителите получават ежедневни грижи от квалифициран персонал, достъп до здравна помощ, включване в образователната 

система, осигуряване на развиващи терапевтични и рехабилитационни дейности, възможности социализация и интеграция в общността. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) "Розовата къща" към Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства (КСУДС) – Русе – доставчик на услугата е Сдружение "Еквилибриум", а капацитетът е 12 места. ЦНСТДМУ е резидентна услуга, в която са 

настанени деца и младежи с множество увреждания. Услугата гарантира подкрепа, съобразена изцяло с индивидуалните нужди и особености на 

потребителите. Тя предоставя условия на живот, близки до семейната среда, като потребителите получават ежедневни грижи от квалифициран 

персонал, достъп до здравна помощ, включване в образователната система, осигуряване на развиващи терапевтични и рехабилитационни 

дейности, възможности социализация и интеграция в общността. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи (ЦНСТДМУ-ПМГ) към 

Обединени детски услуги "Слънчо" – Русе – доставчик на услугата е Сдружение "Еквилибриум", а капацитетът е 8 места. Социалната услуга 

ЦНСТДМУ-ПМГ е от резидентен тип, в която се осигурява 24-часова непрекъсната медицинска грижа и жизнена среда, близка до семейната за 

пълноценно обгрижване и развитие на деца и младежи с множество увреждания. Настаняването се извършва въз основа на специализирана 

експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянни медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична 

грижа, определено със заповед на министъра на здравеопазването. 

 Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе – доставчик на услугата е Сдружение 

"Еквилибриум", а капацитетът е 105 места. ЦРДУ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и 

отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с 

детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата и обучение в 

родителски умения. 

 Център за обществена подкрепа "Том Сойер" – доставчик на услугата е Русенска католическа организация "Каритас", а капацитетът е 20 места за 

деца в риск от 0 до 18 г. 



 Център за работа с деца на улицата – доставчик на услугата е Български червен кръст, а капацитетът е 15 места. Дейностите са свързани с 

осигуряване на Образователна подкрепа, осъществява се мобилна социална дейност за идентифициране и локализиране на деца на улицата, 

предлагат се здравни грижи, Програма за жизнени умения и изграждане на навици за самостоятелен живот и интеграция в обществото.  

 Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе – доставчик на услугата е Сдружение 

"Еквилибриум", а капацитетът е 15 места. ЦРДУ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане 

от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски 

умения. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция - Детски кът за развитие – доставчик на услугата е Сдружение "Дете и пространство", а 

капацитетът е 20 места. ЦСРИ - ДКР е интегрирана здравно-социална услуга, в която децата и юношите с психични проблеми могат да получат 

индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното развитие на способностите им и включването им в социалния живот. Услугата 

позволява на деца, отглеждани в институции и на деца и семейства в неравностойно положение да получат безплатно специализирана 

терапевтична помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях. 

 Дневен център за стари хора – доставчик на услугата е Фондация "Трета възраст", а капацитетът е 50 места. Центърът предоставя комплекс от 

социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на самотно живеещи възрастни хора от гр. Русе през деня, като се 

осигурява топла храна, и грижа за ежедневните битови, здравни и рехабилитационни потребности, както и потребностите от организация на 

свободното време и личните им контакти. 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – доставчик на услугата е Център за консултиране и кратка терапия "Решение", а капацитетът е 

15 места.  

 Защитено жилище за лица с психични разстройства – доставчик на услугата е "Център за психично здраве" Русе ЕООД, а капацитетът е 8 места. 

Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от специалисти. Услугите 

осигуряват място за живеене, хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти. 

 Защитено жилище за лица с психични разстройства – доставчик на услугата е Център за консултиране и кратка терапия "Решение", а капацитетът е 

8 места. Осъществяват се дейности за подобряване качеството на живот и психо-социалното функциониране на потребителите. 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – доставчик на услугата е Фондация "Приятелска подкрепа", а капацитетът е 22 места. 

Осъществяват се услуги за придобиване на умения за относително самостоятелен живот, социална интеграция и рехабилитация. 

 Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора – доставчик на услугата е Сдружение "Център Динамика", а 

капацитетът е 8 места. Центърът е за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора и е интегриран комплекс от социални услуги, които 



създават условия за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 1 до 6 месеца. Социалната услуга е насочена 

към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните дейности и за социално включване. 

 Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие – доставчик на услугата е РКО "Каритас", а капацитетът е 15 места. Социалната 

услуга предлага грижи за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 

месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на 

потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна 

интервенция. 

 Приют за лица "Добрият самарянин" – доставчик на услугата е РКО "Каритас", а капацитетът е 60 места за лица над 18 г., останали без подслон.  

Предоставя се комплекс от социални услуги временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на 

базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране. 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 1 – доставчик на услугата е "Център за психично здраве" Русе 

ЕООД, а капацитетът е 15 места. В социалната услуга се осигурява оптимално и най-добро възможно качество на живот за потребителите, 

съобразно техните здравни, образователни, рехабилитационни и ежедневни потребности.  

 Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства "Света Петка" – 2 – доставчик на услугата е "Център за 

психично здраве" Русе ЕООД, а капацитетът е 12 места. В социалната услуга се осигурява оптимално и най-добро възможно качество на живот за 

потребителите, съобразно техните здравни, образователни, рехабилитационни и ежедневни потребности.  

 Център за настаняване от семеен тип "Райна Гатева" – 3 - доставчик на услугата е "Център за психично здраве" Русе ЕООД, а капацитетът е 15 

места. Предлагат се разнообразни терапевтични сесии, развиващи умения в подкрепа на добро физическо и психическо състояние с 24-часова 

грижа. 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Райна Гатева" 4 – от 01.05.2017 г. – доставчик на услугата е 

"Център за психично здраве" Русе ЕООД, а капацитетът е 12 места. Услугите предлагат подпомагане процеса на извеждане от институциите на 

потребителите и създаване на навици, необходими за самостоятелен живот.  

 Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни и лица в риск – доставчик на услугата е РКО "Каритас", а капацитетът е 15 места. 

ЦСРИ е почасова услуга, която се предоставя на бездомни и лица в риск. Услугите в Центъра се предоставят почасово по предварително изготвен 

трафик, съобразен с потребностите, желанията и възможностите на потребителите. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция – доставчик на услугата е Център за консултиране и кратка терапия "Решение", а капацитетът е 

30 места. Центърът предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социално-правни консултации, образователно и 

професионално обучение и ориентиране, целящи подобряване качеството на живота на клиентите чрез изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за развитие на уменията и социално включване.  



 Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи - /ЦСРИН-Русе/ - доставчик на услугата е Съюз на слепите в България, а капацитетът 

е 25 места. В Центъра се осъществява почасова социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица, включваща основна рехабилитация на 

зрително затруднени лица, социално-правни консултации, административна помощ, образователно и професионално ориентиране, 

психологическа подкрепа, здравни грижи и обучения.  

 

1.3.3. Други социални дейности на Община Русе 

 Комисия за детето – сформирана е от месец юни 2009 г. и изпълнява консултативни и координиращи функции, свързани с политиките за всички 

деца на територията на Общината. Тя формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. Председател на 

комисията е кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице. Комисията разработва и приема общинска стратегия за детето, 

общинска програма за закрила на детето, осъществява обмен на информация между компетентните органи при осъществяването на дейностите по 

закрила на детето на общинско ниво, приема план за работата си за всяка година. 

 Безплатни социални погребения – всяка година в Община Русе се гласуват средства в общинския бюджет, които се превеждат на общинската 

фирма "Обреден дом" ЕООД за извършване на безплатни погребения на социално слаби граждани, бездомни, безпризорни, настанени в 

заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Погребенията се извършват след провеждане на 

социална анкета в отдел "Социални дейности", която включа събиране на информация за социалния, здравословния, финансовия и имуществения 

статус на лицето и неговите близки; 

 Подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клубове на хора с увреждания – на територията на Община Русе функционират 23 

пенсионерски клуба към две сдружения. Създадени са певчески групи, които участват в събори и фестивали. Община Русе подпомага финансовата 

издръжка на клубните помещения на следните дружества на хора с увреждания: Дружество на лица с тежки физически увреждания "Смелост", 

Дружество на хора с увреждания "Кураж", Съюз на инвалидите в България, регионална организация – Дружество "Доверие", Регионална съюзна 

организация към Съюза на слепите в България, Съюз на сляпо-глухите, Съюз на глухите. Дейността на сдруженията включва организация на 

свободното време, екскурзии, организиране и раздаване на дарения, медицински услуги, дейности, осъществявани по спечелени проекти по 

национални и оперативни програми. Осигуряват се и помощно-технически средства. 

 



1.4. Образование 

1.4.1. Профил на общинската образователна мрежа 

Образователната мрежа в Община Русе обхваща всички нива на законодателно установената образователна система в България, които са предучилищно, 

начално, средно и висше образование.  

Според начина им на финансиране институциите, предоставящи образователни услуги се разделят на: 

 Общински – предоставените им за управление недвижими имоти са публична общинска собственост, a финансиране се получава от бюджета на 

Общината; 

 Държавни – предоставените им за управление недвижими имоти са публична държавна собственост, финансирани са от държавния бюджет чрез 

бюджета на Министерство на образованието и науката (МОН) или други министерства и ведомства; 

 Частни - финансирането се осъществява по стопански начин от собствениците. 

 

1.4.2. Предучилищно образование 

Една от основните цели на предучилищното образование е да се създадат условия, в които всяко дете да развива максимално добре своите способности и 

формира умения и навици на общуване. На следващата таблица е представен броят на децата и разпределението им по групи в детските градини на 

територията на Община Русе. 

 
Брой деца и групи в детските градини в Община Русе за периода 2011-2017 г. 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ Учебна Учебна Учебна Учебна Учебна Учебна 

2011/ 
2012 г. 

2012/ 
2013 г. 

2013/ 
2014 г. 

2014/ 
2015 г. 

2015/ 
2016 г. 

2016/ 
2017 г. 

Бр. групи 
Бр. 

деца 
Бр. групи 

Бр. 
деца 

Бр. групи 
Бр. 

деца 
Бр. групи 

Бр. 
деца 

Бр. групи 
Бр. 

деца 
Бр. групи 

Бр. 
деца 

"Детелина" 12 310 11 331 12 331 12 312 12 299 11 268 

"Чучулига" 11 331 11 325 11 307 11 308 11 300 11 296 

"Слънце" 13 318 13 356 13 353 13 346 13 351 13 326 

"Ралица" 4 98 4 108 4 127 6 132 6 139 5 119 

"Здравец" 12 372 12 371 12 362 12 343 12 337 12 333 



"Радост" 14 402 14 403 14 401 15 402 15 399 15 396 

"Иглика" 13 385 13 376 13 367 13 348 12 319 12 298 

"Русалка" 12 293 12 338 12 337 12 330 12 324 12 294 

"Пинокио" 8 248 8 251 8 248 8 243 8 232 8 216 

"Незабравка" 10 268 10 272 10 270 10 245 10 242 9 224 

"Снежанка" 15 445 15 452 15 433 16 444 17 457 16 406 

"Червената шапчица" 13 364 13 385 13 376 15 405 15 390 14 345 

"Пролет" 9 246 8 205 8 226 8 208 7 173 7 163 

"Зора" 7 90 7 100 5 110 5 117 5 110 5 107 

"Звездица" 8 254 8 257 8 243 8 235 8 229 8 211 

Птицекланица Преобразувана и закрита детска градина 

с. Басарбово Преобразувана детска градина - филиал на ДГ "Синчец" - кв. Средна Кула 

"Синчец" 6 152 6 158 6 158 6 169 6 158 6 147 

"Райна Княгиня" гр. Мартен 7 163 7 165 7 167 7 157 7 158 6 140 

"Приказен свят" с. Николово 5 105 5 118 5 123 5 119 5 114 5 105 

"Роза" с. Ново село 6 139 6 140 6 134 6 120 6 113 6 121 

с. Червена вода Преобразувана детска градина филиал на ДГ "Пролет" 

с. Семерджиево Преобразувана детска градина филиал на ДГ "Роза" - с. Ново село 

с. Сандрово Преобразувана детска градина филиал на ДГ "Райна Княгиня" - гр. Мартен 

с. Тетово Преобразувана детска градина филиал на ДГ "Роза" - с. Ново село 

ОБЩО: 185 4983 183 5111 182 5073 188 4983 187 4844 181 4515 

Източник: Община Русе 

В годините от 2011 до 2017 г. се наблюдава относителна стабилност по отношение броя на децата и броя на групите в детските градини на територията на 

общината. В по-дългосрочен план се наблюдава лек ръст в средната пълняемост на една група – през учебната 2006/2007 г. тя е 24 деца на група, а през 

2016/2017 г. – 24,94. 

 

Направените структурни промени в някои детски градини чрез сливания и преобразувания са вследствие на промените в демографската структура. 

Наблюдава се концентрация на по-голям брой деца в детските градини, разположени в централната градска част. По този начин в детските градини в 

други квартали на града остават свободни места. Това обуславя и наличие на по-голям брой квалифицирани педагогически кадри в централните детски 



градини, както и съответно най-много кадри без професионално-квалификационна степен в кварталните детски градини. Като цяло образователното ниво 

на кадрите в детските градини е много добро. Специалистите с образователна степен магистър са 47%. Наблюдава се обаче неравномерно разпределение 

на квалифицираните кадри. В някои детски градини 60% от педагогическия персонал имат магистърска степен, а в други – едва 30%. 

 

Основните проблеми в развитието и функционирането на детските градини са свързани с материалната им база и състояние. В голяма част от тях е 

необходимо да се предприемат мерки за енергийна ефективност като подмяна на дограма, както и ремонт на покривите, ремонт и оборудване на 

детските площадки, изграждане на аспирации във физкултурните салони, подмяна на ВиК инсталациите, подмяна на подови настилки, закупуване на нови 

мебели и ремонт на тоалетните и санитарните възли. С цел подобряване на условията в детските градини Община Русе успешно изпълнява редица 

проекти за ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на детските заведения, намиращи се на нейна територия. Примери в това отношение 

са проекти "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе"; "Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ДГ "Чучулига" на ул. "Иглика" №2, гр. Русе и ДГ "Радост" на ул. "Червен" №5, гр. Русе"; "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе", "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им 

дворни пространства" и др. 

 

1.4.3. Основно и средно образование в Община Русе 

1.4.3.1. Общински училища 

На територията на Община Русе функционират 26 общински училища – 1 начално училище, 16 основни училища, 1 ЦСОП, 6 средни училища, 2 

профилирани гимназии - езикова и математическа. 

 
Брой ученици в гимназии и средни училища 

Учебно заведение 2012/ 
2013 г. 

2013/ 
2014 г. 

2014/ 
2015 г. 

2015/ 
2016 г. 

2016/ 
2017 г. 

2017/ 
2018 г. 

ПАГ "Гео Милев" 518 508 508 507 494 509 

ПМГ "Баба Тонка" 750 740 732 727 721 715 

СУЕЕ "Св. К. К. Философ" 1443 1480 1476 1438 1437 1388 

СУПНЕ "Фридрих Шилер" 1009 1073 1122 1129 1145 1151 

СУ "Хр. Ботев" 966 1004 971 971 1063 1095 

СУ "Й. Йовков" 540 501 470 440 448 409 

СУ "Възраждане" 810 782 800 814 840 861 

СУ "В. Левски" 1765 1785 1704 1668 1576 1566 



СУ "М-р Атанас Узунов" 310 286 278 269 263 255 

Източник: РУО на МОН – Русе 

Броят на учениците в 16-те основни и началното училище на територията на Община Русе през учебната година 2017/2018 възлиза на 4 187. За периода 

2012-2018 г. по-малък е броят им единствено през учебната 2013/2014 г. Най-много ученици са регистрирани през учебната 2014/2015 г. – общо 4 4 82.  
 

Брой ученици в основни училища 

Учебно заведение 2012/ 
2013 г. 

2013/ 
2014 г. 

2014/ 
2015 г. 

2015/ 
2016 г. 

2016/ 
2017 г. 

2017/ 
2018 г. 
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ОУ "Отец Паисий" 8 227 10 266 16 404 22 572 22 572 25 647 

ОУ "Бр. Миладинови" 10 234 7 189 7 184 6 147 6 147 7 170 

ОУ "Ал. Константинов" 14 326 13 324 13 347 9 238 9 238 8 207 

ОУ "Н. Обретенов" 11 260 10 269 13 336 11 293 11 293 12 306 

ОУ "А. Кънчев" 15 389 9 241 14 360 10 252 10 252 9 239 

ОУ "Т. Кърджиев" 12 294 11 281 11 278 12 316 12 316 13 334 

ОУ "В. Априлов" 15 361 13 334 13 348 13 338 13 337 11 279 

ОУ "Л. Каравелов" 19 464 17 454 17 454 18 463 18 463 18 459 

ОУ "Ив. Вазов" 30 712 27 702 29 750 26 680 26 680 26 675 

ОУ "Ол. Панов" 12 295 11 287 10 269 11 291 11 289 11 275 

ОУ с. Мартен 8 200 8 214 7 194 7 188 8 188 6 162 

ОУ с. Ново село 4 95 4 108 5 118 5 117 5 117 4 97 

ОУ с. Тетово 6 136 8 136 4 115 4 107 4 107 4 76 

ОУ с. Семерджиево 2 76 3 90 4 86 4 77 4 77 4 61 

ОУ кв. Долапите 5 130 5 131 5 117 4 101 4 101 4 96 

НУ с. Хотанца 2 44 2 34 2 30 2 21 2 21 2 19 

ОУ с. Николово 4 102 5 94 4 92 4 85 4 85 4 85 

Общо 
177 4345 163 4154 174 4482 168 4286 169 4283 168 4187 

Средна пълняемост на паралелките 24.5 25.4 25.7 25.5 25.3 24.9 



Източник: Община Русе 

В структурата на средното образование на територията на Община Русе, към 2017 г., функционират 11 професионални гимназии и едно национално 

училище по изкуствата. Гимназиите са профилирани според нуждите на местната икономика, като са обхванати специалности и професии, които отговарят 

на потребностите на регионалната икономика към настоящия момент – строителство, механотехника, електроника, транспорт, туризъм, облекло, 

икономика. 

 

Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и образование, 

модернизиране на образователната система и подготвяне на по-мотивирани, компетентни и информирани специалисти. 

 

Необходимите ремонти за поддържане на сградите и закупуването на оборудване на училищата се финансират не само от бюджета на Община Русе, но и 

чрез допълнително привлечени ресурси. В края на 2012 г. е приключен проект на Община Русе "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите 

на седем училища на територията на гр. Русе" (ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Олимпи Панов, ОУ "Любен Каравелов", СУПНЕ "Фридрих Шилер", СУЕЕ "Св. 

Константин-Кирил Философ", ОУ "Тома Кърджиев" и ОУ "Никола Обретенов"), финансиран от ОПРР. Резултатите от реализирането на проекта са свързани 

с осъвременяване условията за обучение чрез постигане на екологична среда с намаление на количествата вредни емисии, шумове и газове, подобряване 

качеството на жизнената и работната среда, подобряване нивото на образователния процес, осигуряване на равен достъп до образование за групите в 

неравностойно положение, както и оптимизиране управлението на образователната инфраструктура, създавайки условия за висока степен на 

рентабилност и прилагането на модерни и ефективни образователни методи. С осигурено финансиране по проект "Красива България" през 2016 г. е 

ремонтирана сградата на Английската гимназия "Гео Милев", като е извършена подмяна на външната дограма, ремонтирани са фасадите и покривът на 

сградата. Допълнително, по проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе" по 

програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 г. в периода 2015-2017 г. са извършени ремонтни дейности и са внедрени мерки за енергийна ефективност в сградите на ОУ "Любен 

Каравелов", СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ДГ "Незабравка 2". В изпълнение на подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ по проект  "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства" по Оперативна 

програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. предстои да бъде извършен ремонт на Профилирана математическа гимназия "Баба Тонка" и СУ "Христо Ботев", 

в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване на прилежащи дворни пространства. 

 



1.4.3.2. Държавни училища 

В структурата на средното образование на територията на Община Русе, към 2017 г., функционират 11 професионални гимназии и едно национално 

училище по изкуствата. Гимназиите са профилирани според нуждите на местната икономика, като са обхванати специалности и професии, които отговарят 

на потребностите на регионалната икономика към настоящия момент - строителство, механотехника, електроника, транспорт, туризъм, облекло, 

икономика. 

 

Считано от 01.08.2013 г. със заповеди на министъра на образованието, младежта и науката са закрити две професионални гимназии – ПГХТБ "Проф. 

Димитър Баларев" – Русе и ПГЗХТ "Проф. д-р Асен Златаров" – Русе, поради липса на желаещи да се обучават по професии и специалности, предлагани от 

двете училища. 

 

Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и образование, 

модернизиране на образователната система и подготвяне на по-мотивирани, компетентни и информирани специалисти. 

 
Съотношение брой паралелки – брой ученици в професионалните гимназии в Община Русе в периода 2008-2013 г. 

Име на учебното заведение 2008/2009 г. 2009/2010 г. 2010/2011 г. 2012/2013 г. 
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ПГПТ "Атанас Ц. Буров" 18 373 20 422 20 406 6 167 

ПГМТ 12 277 11 246 11 264 9 238 

ПГСАГ "П. Пенев" 12 445 21 488 23 530 14 356 

ПГДВА 21 521 23 536 23 535 12 306 

ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" 27 671 26 636 26 643 22 565 

ПГИУ "Елиас Канети" 29 762 9 184 7 135 25 651 

ПГО "Недка Иван Лазарова" 24 569 28 734 27 703 12 308 

ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" 19 485 11 261 9 195 21 537 

ПГРКК 17 368 22 511 20 459 5 130 

ПГСС "Ангел Кънчев" 7 164 19 473 21 542 3 90 

ПГ по транспорт 11 222 12 255 9 190 7 186 



ПГХТБ "Проф. Д. Баларев" 13 306 6 141 6 127 4 86 

ПГЗХТ "Асен Златаров" 12 269 8 180 8 188 4 59 

Източник: РУО на МОН – Русе 

Съотношение брой паралелки – брой ученици в професионалните гимназии в Община Русе в периода 2014-2017 г. 

Име на учебното заведение 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 2017/2018 г. 
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ПГПТ "Атанас Ц. Буров" 5 135 5 130 5 127 6 146 7 171 

ПГМТ 8 207 7 179 5 135 6 115 6 155 

ПГСАГ "П. Пенев" 13 340 13 337 12 327 11 296 12 323 

ПГДВА 9 243 8 218 7 171 11 298 5 121 

ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" 20 530 19 504 18 459 17 431 16 417 

ПГИУ "Елиас Канети" 23 610 25 637 25 637 25 638 23 610 

ПГО "Недка Иван Лазарова" 7 193 8 206 9 238 9 235 12 309 

ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" 21 547 22 565 21 547 20 528 22 576 

ПГРКК 5 140 5 141 8 196 9 239 10 261 

ПГСС "Ангел Кънчев" 4 100 4 89 4 79 6 158 6 158 

ПГ по транспорт 7 175 5 123 9 242 6 157 8 214 

ПГХТБ "Проф. Д. Баларев" Закрито 

ПГЗХТ "Проф. д-р Асен Златаров" Закрито 

Източник: РУО на МОН – Русе 

В периода 2014-2017 г. се наблюдава относително устойчиво разпределение в броя на ученици и паралелки в професионалните гимназии на територията 
на Община Русе. След резкия спад в началото на учебната година 2012/2013, тенденциите стават по-плавни. Като цяло, промените в броя на учениците, 
респективно и на паралелките, отразява демографското развитие в Общината и са в съответствие с намаляващия дял на лица под 15 г. от общото 
население.  

 

 

 



Кадрово осигуряване в професионалните гимназии в Община Русе в периода 2013-2016 г. 

Име на учебното заведение 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 
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ПГПТ "Атанас Ц. Буров" 70 45 0 25 62 39 0 23 58 37 0 21 

ПГМТ 35 25 0 10 34 24 0 10 26 18 0 6 

ПГСАГ "П. Пенев" 65 46.5 1.5 17 68.5 49 2 17.5 52 36.5 2 13.5 

ПГДВА 40 25 1 14 37.5 23 0.5 13 37.5 23 0.5 13 

ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" 62.0 41 0.1 21 58.4 41 0.41 18 63.4 46 1.44 16 

ПГИУ "Елиас Канети" 68 47 0 21 67 46 0 21 62.4 42 0.5 20 

ПГО "Недка Иван Лазарова" 63.2 42.2 0 21 54 36 0 18 46.5 30.5 0.5 13.5 

ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" 57 30 0 27 60.5 38.5 0 22 54 37 0 17 

ПГРКК 38.1 24 2.06 14 32.2 20 1.19 11 27.5 18 1 8.5 

ПГСС "Ангел Кънчев" 33.6 17 0.59 15 29.5 14.5 0.5 15.5 28.5 13 0.5 15 

ПГ по транспорт 35.5 25 0 10.5 29.5 19 0 10.5 26.4 18 0.4 8 

ПГХТБ "Проф. Димитър Баларев" Закрито 
ПГЗХТ "Проф. д-р Асен Златаров" закрито 

Източник: РУО на МОН - Русе 

Към държавните училища трябва да се добавят: 

 Спортно училище "Майор Атанас Узунов", което осъществява за първи път прием на 17.09.1970 година. Основна цел на училището е изграждане 

на високоразрядни спортисти с принос към националния спорт, получаващи и много добра общообразователна подготовка; 

 Националното училище по изкуствата "Професор В. Стоянов", което е единственото училище в Общината с национален статут. То е създадено 

през 1959 г. като средно музикално училище, през 1996 г. е преобразувано в Средно училище по изкуствата, а през 2004 г. получава статут на 

Национално училище по изкуствата. В него се подготвят кадри в девет специалности - Класически музикални инструменти, Народни музикални 

инструменти, Класическо пеене, Народно пеене, Джаз и поп пеене, Изобразително изкуство, Рекламна графика, Класически танц и Български 

танци. Разполага с две сгради, които са публична държавна собственост. Училището е инициатор и участник в редица културни събития, както и 



международни проекти по програми на Световната банка и Европейската комисия като "Аниматиер" и "Микеланджело" и регионални проекти и 

програми на МОН, Община Русе и др. 

 

1.4.3.3. Частни училища 

Частното образование в Общината не е достатъчно развито, което се дължи на редица социално-икономически причини като липса на традиции, 

финансови ограничения и др. Към 2017 г. на територията на Община Русе функционират четири частни училища – Духовно училище, Частна профилирана 

гимназия "Джордж Байрон" и Първо частно средно училище "Леонардо да Винчи" и Частно начално училище "Вяра, Надежда и Любов" (открито през 

учебната 2015/2016 г.). Частна профилирана гимназия "Джон Атанасов"  преустановява своята дейност през учебната 2016/2017 г. 

 
Таблица 2 Брой паралелки и брой ученици в частните училища в Община Русе в периода 2012-2017 г. 

Име на учебното 

заведение 

2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 2017/2018 г. 
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Духовно училище 4 42 4 41 4 44 4 44 4 44 4 56 

ЧПГ "Джордж 

Байрон" 
4 11 4 9 3 15 4 23   4 27 

ЧПГ "Джон 

Атанасов" 
2 4 2 4 2 2   Преустановена дейност 

ПЧСУ "Леонардо да 
Винчи" 

12 52 12 49 8 76 12 100   12 96 

ЧНУ "Вяра, 
Надежда и Любов" 

- 0 0 1 2 1 6 

Източник: РУО на МОН – Русе 

Забелязва се, че броят на паралелките и учениците в частните училища е изключително устойчив. Изключение прави ПЧСУ "Леонардо да Винчи", което в 

периода запазва броя на паралелките, но удвоява броя на учениците си – от 52 през 2012/2013 до 96 през учебната година 2017/2018. По отношение на 

персонала в частните училища, може да се отбележи, че броят на заетите е постоянен.  

 
 



Кадрово осигуряване на частните училища в Община Русе в периода 2015-2017 г. 

Име на учебното заведение 2015/2016 г. 2016/2017 г. 2017/2018 г. 
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Духовно училище 14 8 0 6 14 8 0 6 14 8 0 6 

ЧПГ "Джордж Байрон" 2.59 0.5 1.59 0 2.59 0.5 1.59 0 2.59 0.5 1.59 0 

ЧПГ "Джон Атанасов" 1 0 0 0 Преустановена дейност 

ПЧСУ "Леонардо да Винчи" 28.5 5 22 1.5 28.5 5 22 1.5 28.5 5 22 1.5 

ЧНУ "Вяра, Надежда и Любов" 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 

Източник: РУО на МОН – Русе 

1.4.3.4. Помощни училища 

На територията на Община Русе работи едно Помощно училище "Д-р Петър Берон", открито през учебната 1954/55 г. През учебната 2016/2017 г. с 

Решение №576 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №23/22.06.2017 г., училището е преобразувано в Център за специализирана образователна 

подкрепа (ЦСОП) по чл. 49, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование. 

 

Име на учебното 
заведение 

2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 2017/2018 г. 
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ЦСОП 8 48 8 44 8 27 8 58 8 56 8 49 

 

Както броят на учениците, така и броят на паралелките в ЦСОП са относително непроменливи. Спад в броя на учениците е регистриран единствено през 

учебната 2014/2015 г. 

 



1.4.4. Висши училища 

Русенският университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище. Той е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 

12.11.1945 г., и е преобразуван в многопрофилен университет с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г.  

 

В структурата на университета са включени осем факултета: Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет "Електротехника, 

електроника и автоматика"; Транспортен факултет; Факултет "Бизнес и мениджмънт"; Факултет "Природни науки и образование"; Юридически факултет; 

Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" и три филиала в Силистра, Разград и Видин. 

 

При поредната акредитация на Русенския университет за шестгодишен период през 2012 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация му е 

присъдена изключително високата оценка 9.28 и му е определен образователен капацитет от 15 000 студенти. 

 

Русенският университет "Ангел Кънчев" предлага обучение по 50 бакалавърски, повече от 90 магистърски специалности в рамките на 23 акредитирани 

професионални направления в 7 от общо 8 области на висше образование, както и 51 докторски програми в области на висшето образование: Технически 

науки – 29 докторски програми; Социални, стопански и правни науки – 12 докторски програми;  Педагогически науки – 4 докторски програми;  Природни 

науки, математика и информатика – 3 докторски програми;  Хуманитарни науки – 3 докторски програми .  

 

По брой на обучаваните студенти Русенският университет се нарежда сред десетте най-големи висши училища в България, като около 70% от приеманите 

студенти са от областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Видин. Таблицата по-долу представя броя на обучаваните студенти в Русенския 

университет през периода 2007-2017 г. 

 
Обучавани студенти в Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Година 2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Брой студенти 8 281 8 223 8 921 9 369 9 447 10 000 8 212 8 084 7 756 6 537 6 892 

Източник: Русенски университет 
 

Въпреки общата за страната и Европа тенденция към намаляване на броя студенти през последните години главно по демографски причини, 

Русенският университет запазва авторитетната си позиция в системата на висшето образование в България и в международното пространство. 



През периода се наблюдават устойчиви равнища на броя обучавани чуждестранни студенти – около 300 годишно, като преобладават студентите от 

Турция, Молдова, Украйна и др., но се наблюдава разширяване на географския обхват на интереса към висшето училище с привличането на студенти от 

Индия, Пакистан и Виетнам. Университетът е осигурил необходимите предпоставки за обучение на чуждестранни студенти, като предлага 2 бакалавърски 

и 2 магистърски програми изцяло на английски език, както и значителен набор от дисциплини на английски език по всички специалности, чрез което 

привлича голям брой студенти по програма Еразъм. Напр. само през летния семестър на учебната 2016/2017 г. в Русенския университет са се обучавали 

104 Еразъм студенти от страни в ЕС и извън него – Русия, Армения, Грузия, Китай и Палестина. Един от приоритетите в стратегията за 

интернационализация на Русенския университет е сътрудничеството с чуждестранни университети за обучение по съвместни специалности с двойни 

дипломи, като в момента се работи по 4 подобни проекта. 

 

Основна структура на университета, в която се предлага магистърско обучение на английски език, е Българо-румънският интеруниверситетски Европа 

център /БРИЕ/, с чието разкриване през 2001 г. Русенският университет изпълнява своята мисия да развива прилежащия трансграничен регион. Със своята 

широка мрежа от международни контакти с румънски и германски университети, както и с успешно изпълняваните образователни и изследователски 

трансгранични проекти, БРИЕ е важен фактор за утвърждаването на международния престиж на Русенския университет.  

 

Обучението на докторанти също е много важна част от образователната дейност на Русенския университет, тъй като те са изключително ценен потенциал 

за осигуряване на академична приемственост и за повишаване иновационния потенциал на региона и страната. 

 
Таблица 3 Обучавани докторанти в Русенски университет "Ангел Кънчев" в периода 2014-2017 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 

Брой докторанти 185 186 187 189 

Източник: Русенски университет 
 

Трябва да се отбележи, че обучението в докторантура привлича интереса на все по-голям брой млади хора и то не само от Област Русе, което е 

положителна индикация за равнището на социалния капитал и в бъдеще. С това Русенският университет отговаря на заложените приоритети в Стратегията 

"Европа 2020" за интелигентен и устойчив растеж и гарантира ресурсно осигуряване с висококвалифицирани професионалисти за всички сфери на 

областната икономика. 

 

Паралелно с това Русенският университет осигурява възможности за непрекъснато усъвършенстване на академичната общност чрез трансфер на 

европейски опит в образованието и изследванията. Университетът е един от лидерите в България по брой осъществени студентски и преподавателски 

мобилности в рамките на програма Еразъм, като е сключил 403 двустранни споразумения за обмен с 282 университети и организации от 46 страни в 



Европейския съюз и извън неговите граници. От стартирането на програма Еразъм в университета през 1999 г. до 2017 г. общият брой на студентските 

мобилности за обучение и практика в европейски университети и бизнес организации е 1183, а на преподавателските мобилности с цел изнасяне на 

лекции и обучение - 999. За своите постижения в изпълнението на програма Еразъм през 2015 г. Русенският университет беше отличен с национален приз 

от Центъра за развитие на човешките ресурси /българската Еразъм агенция/. Непрекъснато нараства и броят на входящите Еразъм студенти, които 

провеждат периоди на обучение в Русенския университет. За периода 2012-2017 г. Русенският университет е посрещнал и обучавал 227 Еразъм студенти 

от партньорски университети. Програма Еразъм играе изключително благоприятна роля за разширяване на мрежата от международни партньорства на 

университета и в същото време подпомага кариерното развитие на студентите и преподавателите. 

 

В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 43 от Закона за висшето образование, както и във връзка със създаването на предпоставки за въвеждане на различни 

форми за обучение през целия живот, Русенският университет "Ангел Кънчев" провежда обучение за повишаване на квалификацията. Тази дейност е 

възложена на Центъра за продължаващо обучение, който организира дългосрочни и краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията в областта 

на педагогиката, инженерството, икономиката, езиковото обучение, информатиката и информационните технологии. Основни възложители на това 

обучение са водещи държавни и обществени организации и представители на бизнеса от страната и региона. Общият брой на участниците в курсовете за 

повишаване на квалификацията, проведени за периода 2007-2017 г. е поместен в таблицата по-долу: 

 
Таблица 4  Участници в курсове за повишаване на квалификацията в Русенски университет "Ангел Кънчев" 

Година 2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Участници  1 385 812 552 1 236 1 466 1 315 3 660 6 046 6 796 5 015 

Източник: Русенски университет 
 

Приведените данни демонстрират увеличаване на интереса към повишаване на квалификацията. Това обстоятелство е изключително благоприятно на 

фона на нарастващите потребности на областния пазар на труда от повишаване на квалификационния статус сред определени групи от населението. 

 

Освен образователен потенциал, в Русенския университет е концентриран и сериозен научен потенциал. Изследователската дейност на университета е 

ориентирана към създаване на реални крайни продукти с висока научна, практическа и пазарна стойност. Общата стойност на научноизследователските 

проекти в университета за периода 2006-2017 е над 6 600 000 лв., финансирани от различни източници: Фонд "Научни изследвания" на Русенския 

университет, Национален фонд "Научни изследвания", Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", европейски 

програмни схеми, като Еразъм, Хоризонт, Интеррег и др. Изключително успешни и перспективни са изпълняваните проекти от Русенския университет по 



Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, които наброяват 18 за периода 2007-2017 г. Немалък е делът и на проектите, 

финансирани от външни контрагенти чрез Научно-изследователския сектор на Русенския университет. Тяхната обща стойност за периода е 4 780 000 лв. 

 

Научноизследователската активност на преподавателския състав в Русенския университет се проявява в публикуване на научни трудове, организиране и 

участие в научни конференции и др. За периода 2007-2017 г. заетите в сферата на научноизследователската и развойна дейност са публикували 337 

монографии, 2 998 статии, 13 680 доклади, 278 студии, 412 учебници, 686 учебни помагала и 198 книги. За периода 2016-2017 г. научният персонал 

създава общо 580 научни доклади, 396 статии (от които 48 в списания с Impact Factor и 52 в списания с SJR ранг), 29 студии, 28 монографии, 26 книги и 92 

други трудове. За същия период са защитени 91 дисертации за придобиване на образователна и научна степен "доктор", както и 6 дисертации за 

придобиване на научна степен "доктор на науките". Броят на регистрираните от преподавателите в Русенски университет "Ангел Кънчев" патенти през 

2016 и 2017 г. възлиза на 7. За периода 2007-2017 г. са придобити 111 форми на защитена интелектуална собственост, в т.ч. патенти, авторски права и 

полезни модели. 

 

Членовете на академичната общност участват със свои разработки в множество регионални, национални и международни научни форуми – семинари и 

конференции, като всяка година Русенският университет организира над 20 такива форума. Ежегодно в университета се организират студентски научни 

конференции с непрекъснато увеличаващ се брой на студентите и докторантите, участници в тях. 

 

Русенският университет "Ангел Кънчев" е инициатор и координатор на 4 европейски тематични мрежи в областта на компютинга, като в последната, 

завършила своята работа през 2016 г., са взели участие 67 университета и фирми от 35 европейски страни. За ръководството на този проект университетът 

получава престижната награда плакет "ПАРТНЬОР НА ЕВРОПА". За успешно ръководство на международни проекти през 2008 г. МОН присъжда на 

университета наградата "ПИТАГОР". 

 

Русенският университет устойчиво разширява мрежата си от партньорства, като умело гради репутация на ценен и надежден участник в процесите на 

международно сътрудничество и обмяна на опит. Сключените от университета рамкови договори за сътрудничество с институции от Европа и света са 

повече от 80. Университетът членува в 6 престижни международни организации в сферата на висшето образование: Дунавската конференция на 

ректорите (DRC); Европейската университетска асоциация (ЕУА); Вишеградската университетска асоциация (ВУА); Интеруниверситетски център-Дубровник; 

Балканската университетска асоциация, Университетска агенция на франкофонията (AUF). 

 



Русенският университет е член и на мрежата Euraxess - инициатива на Европейската комисия, насочена към подкрепата на изследователските кариери на 

учените, както и към подпомагането на дългосрочната академична мобилност в цяла Европа. 

 

Русенският университет работи активно с представители на бизнеса – от 2015 г. до края на 2017 г. над 4 000 студенти са приключили успешно по 240 часа 

стаж в реална работна среда. По проект "Студентски практики" са сключени договори за сътрудничество с над 400 фирми и организация от публичния, 

частния и неправителствения сектор. Ежегодно в университета се организира форумът "Дни на работодателите-потребители на кадри", а създаденият 

Информационен портал за бизнес партньори стимулира устойчивото и перспективно сътрудничество с представители на бизнес средите от региона и 

страната.   

 Приносът на Русенския университет за социално-икономическото развитие на Област Русе може да се обобщи в няколко посоки: 

 Действена роля във формирането на социалния капитал на областта; 

 Иницииране на непрекъсната връзка с бизнеса, публичния и неправителствения сектори и подпомагане на тяхното развитие чрез съвместни 

проекти и иновационна дейност; 

 Водеща роля в трансграничния българо-румънски регион и Дунавското пространство чрез изпълнението на голям брой трансгранични проекти и 

други трансгранични инициативи, напр. Трансграничен българо-румънски диалог с участието на заместник-председателя на Европейската комисия 

Франс Тимерманс и президента Плевнелиев, Българо-румънски форум, посветен на 10-годишнината от членството на България и Румъния в ЕС и 

др.; 

 Лидерска позиция в инициативи от международно и национално значение, напр. Дунавската стратегия, участие в работата на Смесената комисия 

"България - Баден-Вюртемберг" и др.; 

 Национален и международен авторитет, който допринася за положителния имидж на областта като цяло. 

 

През последните години Русенският университет все по-целенасочено се ориентира към електронното образование. В периода 2012-2014 г. университетът 

изпълнява проект "Развитие на електронните форми на дистанционно обучение", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". В резултат от 

изпълнението на проекта са оборудвани 10 зали (във всеки факултет и филиал по една) с интерактивни презентационни системи за обучение на целевите 

групи и с видеоконферентни системи за дистанционно провеждане на учебни занятия в реално време и във всеки удобен за студентите период; 

разработени са 5 цялостни програми за обучение в дистанционна форма за придобиване на ОКС "магистър"; изградена е виртуална библиотека за 

дистанционно обучение, както и 5 пилотни виртуални лаборатории за дистанционно обучение по технически дисциплини – на базата на програмни 

модели и на реално лабораторно оборудване, интегрирани във виртуалната библиотека. 



 

Доказателство за високите постижения на Русенския университет в образователната, изследователската и международната дейност е участието и 

демонстрираните резултати в новата световна рейтингова система U-Multirank1. В рейтинга са включени над 1 200 университета и институции за висше 

образование от 83 страни. През 2014 г. участие в тази класация вземат само две висши учебни заведения от цяла България, едно от които е Русенският 

университет. Според резултатите, които са публикувани през 2015 г., обучението по професионално направление "Информатика и компютърни науки" в 

Русенския университет е преди университети, провеждащи обучение в същото професионално направление от Щутгарт, Хановер, Хамбург, Потсдам, 

Орлеан, Тулуза, Ливърпул, Нотингам и др. 

 

Русенският университет разполага с модерна и високотехнологична материална база и информационни ресурси. Съвременните лаборатории на 

университета са оборудвани в сътрудничество с фирми като Siemens, Visteon, Schneider Electric, MOELLER company, Comhard. Голям развоен център като 

SAP Labs също работи съвместно с Русенския университет. 

 

Откритият през 2013 г. конгресен и конферентен "Канев" център е територия не само на големи научни изяви, но и средище за култура и благотворителни 

кампании, което бързо се превърна в притегателен център за гражданите и гостите на Русе и региона. 

 

Филиалът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Русе е правоприемник на филиала на Висше училище "Земеделски колеж" /ВУЗК/ 

– Пловдив, който отваря врати през 2003 г. През 2008 г. филиалът е акредитиран с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и 

акредитация. Качеството на образованието във Висшето училище се гарантира  и от сертификата на INTERTEK по ISO 9001:2008. Двадесетгодишната  

история на колежа е път на възходящо развитие. След поредица от успешни акредитации, международни сертификации за качество, европейски проекти 

и непрекъснат растеж, Народното събрание на Република България на 06 юли 2011 година взе решение висшето училище да получи статут на университет, 

като  придобива право да обучава в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". Решението е публикувано в ДВ бр. 54 от 

15.07.2011 г., с което Земеделският колеж се преобразува във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ /ВУАРР/. 

 

Студентите се обучават в ОКС "Бакалавър", редовна и задочна форма, с продължителност 4 години, по специалностите Аграрна икономика, Стопанско 

управление, Икономика на туризма, Управление на агробизнеса, Управленски информационни системи и Финанси.  

                                                 
1
 U-Multirank е нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, 

преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионалност. U-Multirank е независима класация, която стартира през 2013 г. с финансовата подкрепа на ЕС. 



 

Филиалът предлага и обучение по 12 магистърски програми в направления "Икономика" и "Администрация и управление": Стопанско управление, 

Управление на проекти, Управление на селските райони, Управление на общините, Артмениджмънт, Административно-информационен мениджмънт, 

Управление на комуникационните системи, Маркетинг и реклама,  Финанси и банково дело, Счетоводство и одит, Икономика и управление на 

агробизнеса, Икономика и управление на туризма. 

 

Филиалът на висшето училище разполага с изградена база на собствен терен с площ 6 050 кв. м, четири учебни сгради с аудиторна площ, климатизирани 

лекционни, семинарни и лабораторни зали с 1 313 места, три компютърни зали, свързани с интернет, библиотека с над 10 000 тома научна и 

специализирана литература, както и собствено опитно поле с площ 30 дка и учебно-опитна градина. 

 

Филиалът на ВУАРР в Русе предлага допълнително обучение в квалификационни курсове и специализации в различни области на мениджмънта, 

икономиката, технологиите и иновационните практики. Темите на предлаганите квалификационни курсове и специализации се актуализират на всеки три 

месеца съобразно желанията на кандидатите за придобиване на необходимата квалификация. 

 

Включването на студенти за допълнително обучение е свободно. То се осъществява по специализиран учебен план и не е основание за придобиване на 

по-висока образователна степен или нова специалност. 

 

Организират се краткосрочни и дългосрочни курсове в областта на: зеленчукопроизводството, зърнените култури, овощните насаждения и ягодоплодните 

култури, лозарството, животновъдството, растителната защита, лечебните растения, биологичното земеделие, биологичното растениевъдство, 

биологичното пчеларство, маркетинга и реализирането на продукцията от земеделското стопанство, качеството и безопасността на храните, опазването 

на околната среда и агроекологичните плащания. Осигуряват се обучения и консултации за кандидатстване по Европейски програми. 

Международната дейност на Висшето училище, в частност и на Филиала, е насочена към:  

 въвеждането и използването на иновативни практики и европейски стандарти, водещи до усъвършенстване на системата за качеството на 

обучението; 

 повишаване на мобилността на студенти и преподаватели чрез осъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за 

участие в международни програми, проекти и договори в областта на обучението, образованието и научноизследователската дейност. 

За това допринася сътрудничеството с университети и колежи, учебни центрове, фермерски организации и др. от страни като Гърция, Германия, Дания, 

Холандия, Испания, Италия, Словакия, Румъния, Франция, Обединеното кралство, Турция, Австрия, Полша, Белгия и др. 



 

През годините на своето развитие ВУАРР и филиалът му в Русе се утвърди като институция с международен авторитет благодарение на реализираните 

проекти по програми, финансирани от ЕС. 

 

През 2008 г. висшето училище получи разширена харта "Еразъм", която го приобщи към семейството на Европейските висши училища и откри нови 

възможности за сътрудничество и мобилност на преподаватели  и студенти. Студентите имат възможност да се обучават в колежи и университети от ЕС, 

както и да провеждат практически стажове в страни от ЕС. 

 

1.4.5. Извънучилищни звена 

Извънучилищните звена са местата, където децата и учениците имат възможност да прекарват пълноценно свободното си време като откриват и развиват 

талантите си.  

 

Център за подкрепа за личностно развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество, с дейност  по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. 

Развива дейност в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите и приложно–техническите дисциплини. В центъра работят 

преподаватели магистри, както и специалисти от различни гимназии. Всяка година в периода 1 юни – 31 юли ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе провежда занимални в 

следните направления: математика, информатика, моделизми, конструиране, изобразително изкуство, шах и други в зависимост от конкретните интереси 

на учениците. Центърът участва в редица международни, национални и регионални състезания и организира и провежда собствени такива, като 

например регионалното състезание "Знам и мога" за ученици от първи до четвърти клас, Коледно и Великденско състезание за ученици от първи до трети 

клас. 

 

Младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/ към Младежки дом - предлага информационни и консултантски услуги, обучения в 

направления като: гражданско образование; етнография; здравно образование; консултации с психолог. центърът предлага възможност за участие в 

следните клубове като: "Музика"; "Приятели"; "Евродеск"; "Танци"; "Палитра"; "Маска"; "Да празнуваме заедно". 

Общински детски център за култура и изкуство - всички предлагани занимания са безплатни. Извънкласните дейности са организирани в няколко клуба – 

Детско-девически хор "Дунавски вълни"; Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче"; Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница"; Фолклорен танцов 

ансамбъл "Здравец"; Школа за музикални инструменти – тамбура, гайда и акордеон; Школа за народно пеене; Детска вокална група "Слънце"; 

Тамбурашки оркестър "Русе"; Студио "Театър"; Детска театрална работилничка; Клуб по спортни танци "Фламинго"; Клуб по акробатичен рокендрол 

"Маги"; Клуб "Приятели на книгата"; Школа по изобразителни изкуства (Секция "Живопис" и Секция "Керамика и малка пластика"); Клуб по народно-



приложно изкуство и етнография "Непресъхващ извор"; Клуб "Журналистика"; Школа по пиано; Формация за модерен балет "Мираж"; Мажоретен състав; 

Група по брейк и Куклена студия. 

 

От 2016 г. насам, ежегодно, Фондация "Русе – град на свободния дух", съвместно с Фондация "Еконт", обявява конкурс за проектни предложения с 

основен приоритет финансиране на местни инициативи по програма "Знание и растеж". Основните цели на програма "Знание и растеж" са разширяване 

на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните и 

професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит. Подкрепят се проекти в областта 

на историята, науката, образованието и новите технологии. Основен приоритет в проектните предложения е получаването и споделянето на знания и 

затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят 

дългосрочна полза за възможно най-много хора. 

 

1.4.6. Центрове за професионално обучение (ЦПО) 

На територията на Община Русе функционират 25 ЦПО, които са лицензирани от Националната агенция по професионално образование и обучение 

(НАПОО). Предлагат се обучения по над 70 специалности, които обхващат почти всички професионални направления. 

 
Таблица 5 Центрове за професионално обучение 

Наименование Брой предлагани 

специалности 

ЦПО към Дунав АД, гр. Русе 18 

ЦПО към ЕТ "Атанаска Гочкова - Анита" 20 

ЦПО към Клуб "Отворено общество", гр. Русе 17 

ЦПО към Спарки АД, гр. Русе 3 

поделение 32420, гр. Русе 2 

"Практик груп" ЕООД, гр. Русе 23 

ЦПО към "Бейском" ООД, гр. Русе 21 

ЦПО към "Европейски колеж по туризъм и мениджмънт" ООД, гр. Русе 12 

ЦПО към "Експорт - Импорт - Константинов и Сие", гр. Русе 69 

ЦПО към сдружение "Иновационен регионален университет", гр. Русе 59 

Фондация "Св. Георги", гр. Русе 10 

"Научноизследователски институт по управление на регионални проекти" 28 



ЕООД, гр. Русе 

ЦПО към "РУЛАН" ООД, гр. Русе 53 

ЦПО към фондация "РУСЕ ДНЕС", гр. Русе 37 

ЦПО към ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П. Пенев", гр. Русе 15 

ЦПО към сдружение "Регионален център за подготовка на кадри за 

шивашката и кожарската промишленост в Северен Централен планов 

район", гр. Русе 

15 

Сдружение "Териториална организация на научно-техническите 

специалисти", гр. Русе 

74 

"Оргахим" АД, гр. Русе 21 

"НОБО" ЕООД, гр. Русе 59 

"ЕВРОДРАЙВ" ЕООД 24 

Районен кооперативен съюз - Русе 11 

СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса" 22 

"ВАК" ООД 20 

"Еконт Експрес" ООД 9 

ЦПО към "БУЛСТАРС" ЕООД 23 

Източник: Община Русе 

 
1.4.7. ИКТ обучение   

Технологичните промени, които се налагат на пазара на труда, пораждат  необходимост  от  приобщаване  на  образователната система към 

технологичното преструктуриране2. За да се отговори на тези нужди, на територията на Общината се провежда активна политика по насърчаване на 

обучението сред учениците и развитие на специфични ИКТ компетентности. Освен това, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Община Русе за периода 2015-2025 г. посочва ИКТ като приоритетен сектор за генериране на икономическа добавена стойност в региона.  

 

В продължение на 44 години на територията на Общината успешно функционира Център за ученическо техническо и научно творчество (от 2016 г. ЦПЛР 

– ЦУТНТ), който се е утвърдил като специализирано общинско извънучилищно педагогическо заведение за осъществяване на държавната политика в 

областта на извънучилищна дейност по научно-техническите и приложно-техническите дисциплини. Центърът предлага обучения в направления като 

                                                 
2
 Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво. 



математика и информатика. Курсовете по информатика са насочени към придобиване на компетенции в сферите на програмирането, информационните 

технологии, работата с операционна система Windows и приложни програми, уеб дизайна. Повечето училища в Община Русе предлагат обучения по 

математика, информатика и информационни технологии. Сред училищата, които предлагат специализиран технологичен профил "Информационни 

технологии", са СУ "Възраждане" и СУ "Христо Ботев". ПГИУ "Елиас Канети" – Русе предлага обучение в професионална област приложна информатика, 

специалност ‘’Електронна търговия’’. Учениците, завършили с подобни профили, придобиват специализирани знания в областта на офис приложенията, 

компютърните мрежи, компютърната графика и анимация, уеб програмирането, мултимедийните презентации и др. ПГДВА "Йосиф Вондрак" – Русе 

предлага специалност "Пространствен дизайн", след завършването на която учениците притежават професионални компетенции по пространствен 

дизайн, компютърна графика, уеб-сайт проектиране, дизайнерско проектиране и проектиране на рекламни материали. Едно от най-изявените училища с 

дългогодишни традиции в сферата на математиката, информатиката и информационните технологии е Математическа гимназия "Баба Тонка". Училището 

предлага обучение в направление информатика и информационни технологии и редовно е домакин на състезания, олимпиади и инициативи от 

национален и международен характер. Възпитаници на училището са ежегодни носители на редица златни, сребърни и бронзови медали. От началото на 

2015 г. в ПМГ "Баба Тонка" функционира Клуб по роботика, който е уникален за страната заради оборудването, с което разполага. Целта на създателите 

на този клуб е чрез практическо приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика, 

учениците да развият и затвърдят уменията и компетенциите си в тези научно-технически области. Работата в клуба е насочена към всички учениците от 5-

ти до 12-ти клас на ПМГ "Баба Тонка". Клубът развива дейност в две основни направления. Първото е свързано с разработки на базата на платформите 

Arduino и е насочено към конструирането и програмирането на роботи за състезания от типа следене на линия, мини сумо и роботи за решаване на 

различни видове лабиринти. Второто направление е свързано с програмиране на роботи Lego Mindstorms NXT. Училищният клуб координира своите 

действия и работи в партньорство с Клуба по роботика към РУ "Ангел Кънчев" и Училище по роботика "Robopartans". 

 

Използването на информационните и комуникационни технологии в училище е част от националните приоритети, заложени в Националната програма за 

развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. В резултат на изпълнението на Националната програма за 

"Информационни и комуникационни технологии в училище", в русенските училища се наблюдава разширяване на достъпа до съвременни 

информационни технологии на учениците, електронизация на учебния процес и навлизане на иновации, базирани на ИКТ в училище. В допълнение към 

това, в Общината е налице сътрудничество между различни образователни структури в сферата на ИКТ. През 2011 г. Министерството на образованието и 

науката възлага на Центъра за иновационни образователни технологии към Русенския университет разработването на Концепция за въвеждане на ИКТ в 

системата на училищното образование през следващите 5 години. В работната група, която разработи Концепция за активно прилагане на ИКТ в 

образованието и науката на Република България за периода 2014-2020 г., са включени експерти от РУ. 

 



1.5. Култура 

Като най-големия стопански и културен център по българското поречие на р. Дунав, Русе разполага с широко развита и устойчива система от организации 

и дейности в почти всички сектори на културата, изкуствата и творческите индустрии: изпълнителски изкуства, визуални изкуства, приложни изкуства, 

музеи, библиотеки, галерии, медии, книгоиздаване, реклама, дизайн, занаяти, архитектура, мода и др. Богатото културно-историческо наследство и 

уникалният архитектурен и природен ландшафт на града с над 260 сгради паметници на културата и 20 архитектурни обекта, вписани в международната 

инициатива "Знак за европейско културно наследство",  създават неповторимия облик на Русе като един от най-привлекателните европейски градове в 

България. Към това следва да прибавим и разположените в околностите на Русе изключително атрактивни културно-исторически зони - Археологическият 

резерват "Ивановски скални църкви" (включен в списъка със защитените световни културни паметници на ЮНЕСКО) и "Средновековен град Червен". 

Свързан с комплекса в Иваново е и  прочутият "Басарбовски скален манастир", които превръщат града в привлекателна дестинация за културен туризъм. 

Град на традицията и модерността, днес Общината разполага с уникален по своето разнообразие и богатство ресурс за стимулиране на културния туризъм 

и социокултурния растеж. Богатството на културната инфраструктура определя облика на града като един от водещите културни центрове в страната. 

 

Водеща в културния живот на града е ролята на културните организации от публичния сектор - Регионалният исторически музей, Регионалната 

библиотека, Драматичният театър, Държавният куклен театър, Държавната опера, Русенската художествена галерия, Националното училище по 

изкуствата, ОбМД, ОбДЦКИ, Клубът на дейците на културата. Един от важните приоритети в развитието на публичния сектор в областта на културата през 

последните години е свързан с прилагането на политики и разнообразни социо-културни практики за отваряне към общността, създаване на социално 

ориентиран културен продукт и изграждане на алтернативни подходи и платформи, осигуряващи широк достъп до култура и водещи както до повишаване 

капацитета на организациите, така и до повишаване на икономическата ефективност на културния продукт. Видно от долната таблица за бюджета на 

водещите организации от публичния сектор данните сочат сериозна степен на нарастване на собствените приходи от проекти, билети и посещения, което 

говори за устойчивост и ефективност на икономическите резултати от производството и разпространението на културния продукт. Като цяло общият 

бюджет на описаните в таблицата организации от публичния сектор за периода от 2011 до 2016 г. се характеризира с устойчива тенденция на нарастване, 

отразяваща и ръста на собствени приходи.  

 

 

 

 

 



Отчетни данни за бюджета на русенските културни институти и дейности за периода 
2011-2016 г. 

Институт/дейност Бюджет 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Регионална 
библиотека "Любен 
Каравелов" - Русе 

Държаве
н 

465 732 474 864 528 796 560 700 588 560 766 126 

Общинск
и 

0 0 0 0 0 0 

от 
проекти 

46 884 54 570 44 617 30 709 43 027 15 050 

от 
билети и 
посещен
ия 

28 236 26 786 25 828 22 528 26 359 25 800 

от 
спонсори 

0 0 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

540 852 556 220 599 741 617 047 667 109 815 886 

Регионален 
исторически музей 
- Русе 
 

Държаве
н 

323 399 353 386 367 530 370 800 487 410 586 698 

Общинск
и 

0 0 0 0 0 0 

от 
проекти 

48 552 122 157 15 160 10 500 36 895 22 600 

от 
билети и 
посещен
ия 

96 703 107 171 95 777 131 717 183 141 192 394 

от 
спонсори 

2 933 2 638 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

471 587 585 352 489 913 556 687 709 716 811 085 

Художествена 
галерия - Русе 

Държаве
н 

64 294 62 671 71 839 87 840 98 392 124 247 

Общинск
и 

0 0 0 0 0 0 

от 
проекти 

6 646 5 213 4 908 3 580 8 732 5 591 

от 
билети и 

1 045 1 814 2 291 1 492 5 174 2 346 



посещен
ия 

от 
спонсори 

0 0 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

71 985 69 698 80 598 95 492 112 298 132 534 

Държавна опера - 
Русе 

Държаве
н 

2 402 809 2 622 679 2 534 213 2 821 026 3 213 988 3 378 050 

Общинск
и 

100 000 120 108 100 000 100 000 100 000 100 000 

от 
проекти 

15 616 16 440 5 910 7 394 7 893 10 590 

от 
билети и 
посещен
ия 

173 092 216 719 337 025 455 142 557 155 1 042 012 

от 
спонсори 

0 5 000 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

2 691 517 2 980 946 2 977 148 3 384 212 3 879 036 4 545 952 

ДТ "Сава Огнянов" Държаве
н 

277 000 353 000 377 154 344 842 395 200 420 277 

Общинск
и 

42 400 43 000 40 000 100 000 100 000 100 000 

от 
проекти 

0 0 16 500 7 400 7 400 8 400 

от 
билети и 
посещен
ия 

154 081 245 643  
239 581 

 
252 530 

 
258 641 

 
278 984 

от 
спонсори 

6 300 0 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

479 781 641 643 673 235 704 772 761 241 807 661 

Държавен куклен 
театър  

Държаве
н 

159 568 159 568 278 122 281 296 277 627 358 989 

Общинск
и 

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

от 0 0 0 0 0 0 



проекти 

от 
билети и 
посещен
ия 

47 949 52 099 58 721 63 925 61 481 79 461 

от 
спонсори 

1 000 0 0 0 0 0 

Общ 
бюджет 

240 517 243 667 368 843 377 221 371 108 474 594 

Източник: Община Русе 

Особена силна и нарастваща роля в този процес придобиват народните читалища, функциониращи на територията на Община Русе: общо 23, от които 10 в 

гр. Русе и 13 в по-малките населени места на Общината. Освен традиционните културни дейности, свързани с развитието на любителското изкуство, днес 

читалищата усвояват все по-активно и новите социални практики, което ги превръща все по-успешно в реален партньор за решаване на редица социални 

проблеми на общността чрез предоставяне на разнообразни услуги, насочени към потребностите на младите хора и хората в неравностойно положение. В 

рамките на читалищния сектор от няколко години успешно функционира Регионален информационно-консултантски център "Читалища", чиито функции 

са насочени основно към стимулиране и изграждане на по-висок административен капацитет и качество на управление на процесите в читалищния 

сектор. 

 

Един от основните приоритети в развитието на народните читалища през последните години е свързан и с разширяването на библиотечните услуги и 

превръщането на читалищните библиотеки в съвременни културно-информационни и образователни средища - процес, който бе значително ускорен от 

дългосрочната програма "Глобални библиотеки" на ПРООН, Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и Министерството на културата. Общо  8 от читалищата в 

Община Русе (6 от тях в малките населени места) получиха достъп до програмата и бяха снабдени с компютри, софтуер и периферни устройства (НЧ 

"Захари Стоянов – 1937", гр. Русе; НЧ "Георги Бенковски-1937", гр. Русе; НЧ "Просвета 1928", гр. Мартен; НЧ "Пробуда 1901", с. Николово; НЧ "Пробуда 

1907", с. Тетово; НЧ "Надежда - 1908", с. Ново село; НЧ "Тома Кърджиев -1873", с. Червена вода; НЧ "Просвета -1927", с. Семерджиево). 

 
Читалища в Община Русе 

№ Име на читалище Град/село Библиотечен фонд 
Брой читателски 

посещения 
Брой художествени 

състави 
Брой клубове, школи, 

курсове 

1.  НЧ "А. Кънчев 1901"  гр. Русе 47 443 15 783 8 9 

2.  ВЧ "Зора 1866"  гр. Русе 25 535 14 138 1 2 



3.  НЧ "Христо Ботев 1908" гр. Русе 22 454 6 583 3 5 

4.  НЧ "Захари Стоянов 1937" гр. Русе 33 453 12 227 2 6 

5.  НЧ "Г. Бенковски 1937" гр. Русе 23 912 7 836 3 2 

6.  НЧ "В. Левски 1945" гр. Русе 25 487 1 452 2 0 

7.  НЧ "Анжела Чакърян 2008" гр. Русе 3 750  129 1 1 

8.  НЧ "Гоце Делчев 2009" гр. Русе новоучредено 0 1 0 

9.  НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924" кв. Ср. Кула 18 066  265 3 3 

10.  НЧ "Просвета 1915" кв. Долапите 9 627 2230 4 4 

11.  НЧ "Просвета 1928" гр. Мартен 12 480 5 138 5 2 

12.  НЧ "Пробуда 1901" с. Николово 19 200 10 457 6 0 

13.  НЧ "Пробуда 1907" с. Тетово 21 390  311 5 3 

14.  НЧ "Надежда 1908" с. Ново село 15 098 5 173 4 6 

15.  НЧ "Тома Кърджиев 1873" с. Червена вода 13 089 6 163 4 2 

16.  НЧ "Просвета 1927" с. Семерджиево 8 010 3 549 2 4 

17.  НЧ "Св. Д. Басарбовски 1902" с. Басарбово 9 994  325 2 1 

18.  НЧ "Светлина 1928" с. Хотанца 7 612 1 500 5 2 

19.  НЧ "Напредък 1928" с. Долно Абланово 5 898  469 4 1 

20.  НЧ "В. Левски 1928" с. Сандрово 7 770 2 370 3 2 

21.  НЧ "М. Горки 1928"  с. Просена 6 805 2 153 4 2 

22.  НЧ "Н. Й. Вапцаров 1951"  с. Ястребово 4 721 1 732 1 0 

23.  НЧ "Светлина 1927" с. Бъзън 9 250 2 777 4 2 

  ОБЩО: 351 044 102 760 76 59 

Източник: Община Русе 

Отчетни данни за бюджета на русенските читалища за периода 2011-2016 г. 

Година Държавен Общински от проекти 
Собствени приходи: чл. 

внос, рента, наеми, дарения 
Общ бюджет 

2011 348 878 18 019 13 856 50 577 431 330 

 80.88% 4.18% 3.21% 11.73% 100% 

2012 348 278 19 402 8 181 67 663 443 524 

 78.53% 4.37% 1.84% 15.26% 100% 



2013 407 818 20 000 44 568 75 338 547 724 

 74.46% 3.65% 8.14% 13.75% 100% 

2014 410 919 20 099 44 568 77 448 553 034 

 74.30% 3.63% 8.06% 14.00% 100% 

2015 451 100 20 000 19 656 84 999 575 755 

 78.35% 3.47% 3.41% 14.76% 100% 

2016 467 280 142 215 15 282 92 942 717 719 

 65.11% 19.81% 2.13% 12.95% 100% 

Източник: Община Русе 

За периода 2011-2016 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на общия бюджет на читалищата в Общината – докато през 2011 г. той е бил 431 330 лв., 

през 2016 г. вече възлиза на 717 719 лв. Покачват се абсолютните стойности на държавното финансиране, но същевременно с това намалява 

относителният му дял в общото финансиране на читалищата. Увеличават се собствените приходи, но се понижават постъпленията в резултат на 

изпълнение на проекти. 

 

Видима е през последните години  тенденцията към по-широко легитимиране на третия сектор и гражданското участие в културния процес на територията 

на град Русе. Особена активност от регистрираните над 130 граждански сдружения в областта на културата развиват Международното дружество "Елиас 

Канети", Сдружение "Европейски пространства", Клуб "Отворено общество", Федерация "Алтернативно кино", Сдружение "Приятели на музея", 

Сдружение Фолклорен танцов театър "Н. Киров", Дружеството на художниците, Дружеството на писателите, Сдружение "Васил Арнаудов", Сдружение 

"Брод" и др. 

 

Като важен приоритет в Общинския план за развитие  активното взаимодействие на Общината с неправителствения сектор в областта на културата и 

изкуствата създаде условия за партньорство в редица важни за местната общност инициативи и проекти,  някои от които с трайно въздействие върху 

културния живот на град Русе и страната. Един от основните инструменти в тази посока е общинската Програма "Култура" за подкрепа на проекти в 

областта на изкуството и културата, по която ежегодно се финансират прояви в тези области.  

 

Реална и повишена легитимност придобиват за разглеждания период и частните търговски организации в областта на културата - печатници, издателски, 

рекламно-издателски и продуцентски къщи, галерии, звукозаписни студиа, печатни и електронни медии. Като част от сектора на творческите индустрии, 

някои от тези организации (основно рекламно-издателски и дизайнерски фирми, печатници и др.) са сред основните партньори на Община Русе в 



ресурсното осигуряване на културния продукт – обстоятелство, създаващо условия за по-пълно и реално изграждане на публично-частните партньорства в 

областта на културата като важен инструмент за устойчиво развитие на творческите индустрии, културния туризъм и специфичните услуги в сектора. 

 

Като цяло обаче частният сектор на творческите индустрии, с малки изключения, е все още недостатъчно развит и неизследван. Общите наблюдения 

сочат, че състоянието му не се различава  съществено от състоянието и проблемите на малкия и среден бизнес в страната, свързани основно с 

нормативната база, данъчните облекчения за създателите на културен продукт, свития като цяло и все още не  добре структуриран културен пазар, както и 

липса на последователни и устойчиви практики за публично-частно партньорство в областта на културата. 

 

Все още не са решени докрай и въпросите, свързани с реалната децентрализация, правната регламентация и автономност на дейностите в областта на 

културата от публичния сектор.  

 

Децентрализацията в управлението на културните дейности е от съществено значение както за повишаване институционалния капацитет на сектора, така 

и за управлението на процесите в рамките на общинския културен календар, който в настоящия момент се организира основно от общинската 

администрация. Изграждането на автономни и обособени общински структури за управление на културните дейности и събития е свързано преди всичко 

с необходимостта от въвеждане на професионален мениджмънт и специализирани екипи за управление  на културата и процеса на създаването и 

разпространението на културния продукт.  

 

Независимо от съществуващите проблеми в развитието на сектора, валидни в голямата си част и в национален мащаб, културният живот на територията 

на Общината днес се отличава с изключителна динамика.   

Широката институционална инфраструктура, активността на културните оператори и на структурите на Общината, както и устойчивата културна традиция, 

са основни двигатели за развитието на културния процес и създаването на атрактивни културни продукти, голяма част от които със съществено значение 

както за развитието на местния културен контекст и на публиката, така и за развитието на града като привлекателна културна и туристическа дестинация. 

 

Богатият културен афиш на града се поддържа от редица емблематични за региона и страната събития, които придават уникалност на градския културен 

пейзаж - най-старият в България Международен фестивал "Мартенски музикални дни" (основан 196 г.1), Фестивалите на ледените и пясъчните скулптури, 

Русенският карнавал, Парадът на ретро автомобили, Грийн Рок Фест Русе, "Златната гъдулка", Националната джаз среща, Международният конкурс 

"Франц Шуберт", Фестивалът на медийните продукти  "Българската Европа", ежегодното туристическо изложение и фестивал на туристическите атракции 

"Уикенд туризъм", Панаирът на музейните изложби, Международното биенале на миниатюрата, Националната литературна награда "Елиас Канети", 

Международният фестивал на алтернативното кино, Международният конкурс за екслибрис, Международният симпозиум за съвременно изкуство "Виа 



Ломеа", Есенният салон на изкуствата и културата, Международният фестивал "Танцуващата река", Националният ученически театрален конкурс "К. 

Михайлов", Детският фестивал на изкуствата "Русе – всемир на таланти", Националният ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "С. 

Михайловски" и др. 

 

Направеният анализ показва, че при очевидната доминация на държавните и общински структури и дейности в сектора на културата, през последните 

няколко години се наблюдава видима тенденция към диверсифициране на културната инфраструктура и повишаване дела на творческите индустрии и 

НПО сектора. Тази тенденция макар и бавно променя цялостния профил на културната инфраструктура, като налага прилагането на политики и конкретни 

действия за изграждане на благоприятна бизнес среда и условия за ускорено развитие на културното предприемачество и пазара на труда в областта на 

културата. Особено значима роля в този процес има Общинска фондация "Русе – град на свободния дух", която изпълнява функцията на платформа за 

диалог и сътрудничество между публичния, частния и неправителствения сектори, като вече са налице осезаеми ефекти в тази посока. 

Бюджет функция "Култура" 2011-2016 г. - местни дейности 

Дейност Бюджет 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общинско радио Русе
3
 Субсидия 54 219 - - - - 

Собствени приходи 8 816 - - - - 

Общ Бюджет 63 035 - - - - 

Оркестри и ансамбли в т.ч. Общински 
духов оркестър

4
  и ФТТ "Н. Киров" 

Субсидия 260 109 84 000 87 000 87 000 90 000 

Собствени приходи 1 400     

Общ Бюджет 261 509     

Културен календар в т.ч. Международен 
фестивал "Мартенски музикални дни" и 
Клуб на дейците на културата

5
 

Субсидия 310 562 336 941 397 069 475 497 477 514 

Собствени приходи 164 315 154 939 177 084 186 868 185 607 

Общ Бюджет 474 877 491 880 574 153 662 365 663 121 

Източник: Община Русе 

Важен стимул за ускореното и устойчиво развитие на културния сектор и градската среда представляват и големите по обем публични инвестиции, 

вложени във възстановяване  и развитие на редица културно-исторически обекти, зони и сгради-паметници на културата, по-голямата част от които 

осигурени от Общината по оперативните програми на ЕС, сред които проектът за реновиране и реконструкция на градския площад; проектът за "Развитие 

на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл", предвиждащ изграждане на Градски музеен комплекс, доизграждане на Русенския 

                                                 
3
 От 01.08.2012 г. "Общинско радио Русе", като общински културен институт,  е закрито с Решение на ОбС и радио дейността му е прехвърлена към ОП "Русе Арт“. 

4
 От 01.01.2013 г. дейността на Общински духовия оркестър е включен в структурата на ОП "Русе арт" с Решение на ОбС. Общинския културен институт "Клуб на дейците на културата" е 

преобразуван и дейността му е прехвърлена към ОП "Русе арт" с Решение на ОбС. 
5
 От 01.01.2013 г. Общинския културен институт "Клуб на дейците на културата" е преобразуван и дейността му е прехвърлена към ОП "Русе арт" с Решение на ОбС. 



Екомузей, както и укрепване и изграждане на две нови музейни експозиции във фоайето на старата сграда на Регионална библиотека "Л. Каравелов"; 

проектът "Аз, Градът – Фестивал за съвременна градска култура" по схема за подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития; 

проектът за "Възстановяване и социализация на Римска крепост "Сексагинта Приста"; реновирането на сградите на Русенската опера и Филхармония. 

 

Освен публични средства, частни инвестиции са вложени в стратегическия проект за изграждането на модерната многофункционална спортна зала с 

капацитет от 5 400 места, подходяща за провеждането на мащабни спортни и културни събития, която беше официално открита през 2015 г. Частни 

инвеститори стартираха реконструкция и изграждане на Нумизматичен музей в сградата на бившата Музикална гимназия (сграда-паметник на културата), 

построена през 1900 г. Очаква се проектът да бъде завършен до края на 2018 г. и музеят да отвори врати. 

 

Община Русе разполага с разработен Стратегически план за култура "Русе 2020", целящ ускорено развитие на културата, изграждането на адекватна среда 

и капацитет управление на разнообразен културен календар.  

 

Развитието на творческите индустрии е сред приоритетите на Община Русе. В контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация това 

е един от секторите, който притежава висока добавена стойност към местното икономическо развитие. В световен мащаб секторът на творческите 

индустрии заема 7% от БВП и нараства годишно със 7-8%. На ниво ЕС износът на творческите продукти се равнява на 4.3% от износа на ЕС. За България 

данните сочат, че това е един от най-динамично развиващите се сектори на българската икономика, в услуги базирани основно на ИКТ технологии и 

интернет, производството на филми, телевизионни продукции и звукозапис. През 2012 г. в Община Русе е създадена Общинска фондация "Русе – град на 

свободния дух", която осъществява дейност в подкрепа развитието на творческите индустрии и като цяло на културния сектор в района. Мисията на 

Фондация "Русе – град на свободния дух" e да модернизира културния календар в Русе, като обедини усилията на институции, граждани, културни 

общности и групи по интереси, творци, професионални гилдии, представители на академичните среди, неправителствени организации, бизнес, 

международни партньори и медии. Фондацията има за цел да възроди творческия дух на града и да функционира като обединяваща платформа за 

диалог, като модел за споделяне на творческа енергия и за реализиране на идеи с добавена стойност за местните общности. През 2014, 2015 и 2016 г. с 

подкрепата на фондацията са реализирани близо 600 събития, подкрепени са финансово талантливи и предприемчиви деца и са привлечени над 70 

частни спонсори. Припознаването на фондацията като агент на промяна от страна на неправителствения сектор и на бизнеса в Русе е показателен за 

наличието на огромен потенциал в сферата на културата и туризма, който следва да бъде развиван. Благодарение на частните спонсори, бюджетът, с 

който разполага Фондацията, се увеличава устойчиво.  

 



4.5.1. Културни събития 

Град Русе разполага с богато културно-историческо наследство, което е необходим потенциал за развитие на културен туризъм. В края на 19 и началото на 

20 в. той се развива като най-големият и красив град на България с европейски облик и традиции. През този период се изграждат много стилни сгради с 

уникална вътрешна и външна декорация, проектирани от немски, австрийски, италиански и български архитекти. Емблематична и определяна като най-

красива културна институция в града е сградата на Доходно здание (сега Драматичен театър "Сава Огнянов"). Вниманието на туристите е привлечено от 

редица други забележителности като Паметника на свободата, сградите на Регионалната библиотека и Историческия музей, катедралния храм "Света 

Троица", Дунав мост и др.  

 

От ключово значение за развитието на културния туризъм е привлекателният архитектурен облик на Общината и музейната мрежа, редица паметници, 

църкви и култови сгради — православни, католическа, евангелистка, баптистка, адвентистка и арменска църкви, синагоги, джамии. 

 

Община Русе организира мащабни културни събития и инициативи, които дават възможност за културен обмен, развлечения и привличане на повече 

туристи. Русе е град на фестивали и събития, които имат не само национални измерения, но присъстват и на картата на Европа. Някои от тях са: 

 "Мартенски музикални дни" - фестивалът е основан през 1961 г. и е член на Европейската фестивална организация; 

 Фестивал на ледените скулптури – от 2014 г. е възстановената традицията на ледения фестивал в Русе; ежегодно през месец декември градският 

площад е изпълнен с атрактивни фигури от лед, дело на световноизвестни артисти; 

 Фестивал на пясъчните скулптури – през 2015 г. е организиран първият Фестивал на пясъчните фигури; разположени на крайбрежната алея, 

скулптурите от пясък привличат русенци и гости на града; 

 Грийн Рок Фест – провежда се ежегодни през месец септември; 

 Парад на ретро автомобили – провежда се ежегодно по инициатива на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух"; 

 Младежки фестивал "Музика и цветове" ("Холи") – нестандартна феерия от цветен прах и музика на гостуващи диджеи; 

 Русенски карнавал – традиционното цветно събитие по Еньовден събира хиляди русенци и гости в центъра на града;  

 Международен фестивал за съвременно изкуство "3D светове в градския щрих на Русе" – майстори на триизмерни улични картини създават 

авангардни оптически илюзии на централния площад "Свобода" в Русе;  

 Музикална лятна академия "Алегра" – ежегодната академия включва майсторски класове за млади диригенти, както и заключителни концерти; 

 Национална джаз среща – от 1977 г. се провежда всяка година през месец ноември и събира изтъкнати джаз музиканти от страната и чужбина; 

 "Блуз Джас Фест" – провежда се през месец юни и предлага разнообразие от джаз, поп, фънк и рок музика; 

 "Златната гъдулка" - фестивалът се провежда до хижа "Приста" край Русе и има четиридесет годишна традиция в града; 



 Лятна сцена "Сексагинта Приста" – представлява артистичен проект на Сдружение "Европейски пространства", Регионален исторически музей - 

Русе и "Арена Медиа"; 

 Международен медиен фестивал "Българската Европа" – фестивал на медийни продукти за българската евроинтеграция; 

 Международно биенале на миниатюрата – фестивалът е единственият в Европа, който дава възможност за изява на художниците-миниатюристи; 

 Международен пленер по скулптура – насочен е към артистите, които ваят камък, а русенският камък е характерен за местната култура; 

 Есенен салон на изкуствата - провежда се през месец октомври и е празник на местните творци; 

 Международен симпозиум за съвременно изкуство "Виа Ломеа" – събира художници и съвременни артисти, които пресъздават света на р. 

Русенски Лом; 

 Пролетен литературен салон - събитието е с продължителност от 6 дни и включва литературно четене на български, английски, немски и френски 

език, както и провеждане на три уъркшопа; 

 Национален ученически театрален фестивал "Климент Михайлов" – провежда се в два кръга – предварителен, на който се извършва подбор на 

база изпратени записи и финален; 

 Международен театрален фестивал - традиционна инициатива на русенския драматичен театър "Сава Огнянов", който включва постановки на 

групи от Франция, Дания, Румъния, Македония и България; 

 Международен клавирен конкурс "Франц Шуберт" – провежда се всяка нечетна година. В началото стартира като клавирен, но в следващите 

години се разширява обхвата на участниците, които са от всички направления в музикалния жанр – клавирен, духов, струнен, ударен и класическо 

пеене. Конкурсът се състои от три тура, в рамките на десет дни и има предвиден награден фонд за класираните на първите три места. Редът на 

участниците се определя чрез жребий. Журито е с международен състав.  Лауреатите изнасят заключителен концерт в сградата на Доходното 

здание; 

 Национален литературен конкурс "Елиас Канети" – провежда се през година и отличава новоизлезли български романи; 

 

1.6. Спорт  

1.6.1. Актуално състояние на спорта в Общината 

Център за подкрепа на личностното развитие - Ученическа спортна школа (ЦПЛР - УСШ) с дейност по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. С влизането в сила на 

ЗПУО от 01.08.2016 г. съществуващото общинско обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение за организиран отдих и спорт – ЦПЛР – 

УСШ – Русе, продължава да осъществява дейността си като общински ЦПЛР на интересите, способностите, компетентностите и изявите  в областта на 

спорта. 



 

Целта на ЦПЛР - УСШ е качествена начална спортна подготовка на учениците, както и подбор и селекция на талантливи деца за училищните и клубни 

отбори. ЦПЛР - УСШ ползва безвъзмездно общинска спортна база и спортната база на училищата. През учебната 2017/2018 г. в школата работят 

деветнадесет треньора по четиринадесет вида спорт. Обхванати са над 800 деца на възраст от І до VІІІ клас. Към началото на учебната 2017 г. в ЦПЛР – 

УСШ се обучават деца по следните видове спорт: лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна гимнастика, волейбол, футбол, борба, 

хандбал, вдигане на тежести, спортна стрелба, джудо, карате, бокс, ушу. ЦПЛР – УСШ ежегодно организира и провежда Ученическите игри. ЦПЛР – УСШ 

организира и участва в провеждането на редица спортни състезания като: лекоатлетическо състезание "Лъвски скок", лекоатлетически крос "Първа 

пролет", открити стартове по лека атлетика за ученици, лекоатлетическа щафета, лекоатлетически крос "Баба Тонка", Коледно състезание по лека атлетика 

за деца, "Фестивал на волейбола" - за деца, турнир по плажен волейбол (Ден на спортиста), Общински турнир по тенис на маса, ученически преглед на 

туристическите умения, Осмомартенски турнир по силов трибой и тенис на маса, "Фестивал на хандбала" за момичета до 11 години, турнири по 

стрийтбол, детски шахматен турнир, турнир по бадминтон "Любен Каравелов", градска купа "Пролет" - спортно ориентиране, градска купа "Ден на 

будителите" - спортно ориентиране, , осмомартенски турнир по футбол за девойки, Коледен турнир по футбол за деца, Коледен учителски турнир и др. 

ЦПЛР – УСШ ежегодно участва в инициативата Европейска седмица на спорта. 

Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - открито е през учебната 1970/1971 г. като разполага с четири паралелки, 100 ученици, 16 треньори и четири 

вида спорт - лека атлетика, борба, баскетбол и спортна гимнастика. През учебната 20017/2018 г. в училището се обучават 244 ученици в 12 паралелки, 

работят 34 преподавателя, а видовете спорт са 14. Училището разполага със зали за общофизическа подготовка по бокс, кану-каяк, гребане, карате, 

възстановителен център и плувен басейн. Останалите спортове използват наличната спортна база на Община Русе. През 2017 г. възпитаниците на 

училището печелят 43 златни, 55 сребърни и 66 бронзови медали от държавни първенства;  1 златен, 1 сребърен и 2 бронзов медал от европейски 

първенства. 

1.6.2. Спортни инициативи и клубове. Спортна база 

На територията на Общината са регистрирани голям брой спортни клубове. От спортната инфраструктура със структуриращо значение са стадионите и 

спортните зали. За Русе стадионите са с по-малък капацитет, което не дава възможност да се достигнат действащите нормативи за осигуреност с места. 

Констатира се морално остаряла спортна база. 

 

Клубовете, функциониращи на територията на Община Русе, развиват следните видове спортове: акробатика, гимнастика, бойни изкуства, бокс, борба, 

спортна и ловна стрелба, плуване, кану-каяк, спортни танци, колоездене, езда, футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, водна топка, тенис на корт, тенис на 



маса, фехтовка, шахмат и др. Приоритет на Общината е ангажиране на по-голям брой спортуващи, което може да се осъществи чрез увеличаване броя на 

състезанията и турнирите за хора с увреждания, ветерани спортисти, деца, лишени от родителски грижи, и любители. Допълнително могат да бъдат 

провеждани кампании за ползите от спорта, както и да бъдат реализирани програми за стимулиране към по-активен и здравословен начин на живот. В 

Община Русе като социално значими се определят спортовете, които се практикуват в най-голяма степен от младите хора и които предизвикват най-голям 

зрителски интерес като футбол, баскетбол и волейбол. Като приоритетни спортове в направление "Високо спортно майсторство" се определят: спортна 

акробатика, борба свободен стил, бокс, лека атлетика, академично гребане, кану-каяк, спортна стрелба, стрелба с лък, плуване, водна топка, тенис на 

маса, шахмат. Ежегодно се провеждат множество общински, държавни и международни инициативи като: "Дунавска Алпиниада"; Акция "Периметър 

100"; "ТИД"; "Мусала"; "Регата Янтра"; "Арда"; Международен ден на река Дунав и др. 

Спортната инфраструктура е съсредоточена в административния център Русе и включва следните обекти: 

• Спортен комплекс "Дунав" - представлява многофункционална зала с прилежащ хотелски комплекс, игрище за футбол, зали за фехтовка и 

джудо, волейболна зала; 

• Комплекс "Олимпия" – разполага с голям и малък басейн, игрища за баскетбол, волейбол и футбол, както и денонощно заведение; 

• Комплекс "Ялта" – разполага с тенис кортове, спортни площадки за мини футбол и тренировъчно футболно игрище, рехабилитационен 

център и център за медицинско обслужване; 

• Плувен комплекс "Норд" – разположен е в Парка на младежта – Русе; 

• Закрит басейн "Спарки" -  разположен е в центъра на гр. Русе; 

• Спортен комплекс "Локомотив" -  за него е сключен 15-годишен договор за публично-частно партньорство чрез концесия. 

 

1.6.3. Политика на Община Русе в областта на спорта 

Община Русе отчита ролята и значимостта на спорта в съвременното общество и се стреми да създава подходящи условия за издигане спортния престиж 

на Русе. В последните години чувствително е увеличен бюджетът на Община Русе за спортна дейност. От представените данни по-долу е видно, че e 

налице ежегодно повишаване на бюджета за спорт, като сравнявайки 2017 г. бюджетът на ОП "Спортни имоти" е увеличен с близо 16%, а този на 

Програма "Спорт" с над 53% спрямо стойностите от 2014 г. 

 
Бюджет на ОП "Спортни имоти" и на Програма "Спорт" за периода 2014-2017 г. 

Година Бюджет ОП "Спортни имоти" Програма "Спорт" 

2014 712 000 лв. 520 000 лв. 

2015 737 688 лв. 520 000 лв. 



2016 789 975 лв. 722 000 лв. 

2017 824 798 лв. 800 000 лв. 

Източник: Община Русе 

 

Ежегодно Община Русе подпомага финансово около 40 спортни клуба по няколко вида спорт. През 2009 г. е приет Правилник за условията и реда за 

финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе. Правилникът предоставя информация относно условията към спортните 

клубове и процедурите за кандидатстване за финансово подпомагане от Общината. Всяка година спортните клубове на територията на Община Русе имат 

възможност да кандидатстват по програма "Спорт" и при изготвянето на годишния спортен календар. 

 

През 2015 г. Русе обяви своята кандидатура за "Европейски град на спорта 2016". В координация с местната спортна общественост Община Русе разработи 

визия и събитийна програма, с които влезе в надпреварата. На официална церемония в Европейския парламент в Брюксел на 18 ноември 2015 г. градът 

беше обявен за носител на титлата. 

През 2016 г. се реализира Програмата "Русе – Европейски град на спорта 2016", която беше насочена към повишаване качеството на живот на гражданите 

чрез активен спорт и към подсилване на чувството за общност и културата на активност сред русенци. За да приобщи повече русенци към каузата на 

инициативата, Община Русе и Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" обявиха конкурс за проекти в областта на спорта. В резултат на това, 

през 2016 г. бяха подпомогнати 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!". 

За подобряване на спортната инфраструктура в общината през годините са реализирани редица проекти, сред които: 

 Реновиране на лекоатлетическата писта на Градския стадион в Русе, която е сертифицирана с Клас А2 от Международната организация на 

лекоатлетическите федерации. С изграждането на това съоръжение се поставя началото на дългосрочна програма за реновиране и модернизиране 

на общинската спортна база. Проектът дава възможност за провеждане както на пълноценен спортно–тренировъчен процес, така и на състезания в 

различните дисциплини на леката атлетика. Благодарение на новото съоръжение след 20-годишно прекъсване е възстановен Международният 

лекоатлетически турнир "Младост"; 

 През 2014 г. е извършен ремонт на залата за художествена и спортна гимнастика в спортен комплекс "Ялта" - подменени са дограмите, 

ремонтирани са съблекалните и таванът, направена е изолация и са закупени нови уреди; 



 През 2015 г. е открита многофункционалната спортна зала "Булстрад Арена" -  едно от най-модерните и функционално ориентирани съоръжения в 

България за провеждането на международни, национални и регионални спортни и развлекателни събития; 

 Извършен е ремонт на Градския стадион – изградени са нов терен и осветление за осигуряването на условия за официалните мачове на ФК "Дунав". 

В същото време, Община Русе предприе със собствени средства ремонтни дейности, които включват цялостен ремонт на санитарните помещения 

на стадиона, реконструкция на сектора за гости с укрепване на оградата и увеличаване на височината ѝ, нова предпазна мрежа върху сектора с цел 

избягване на хвърляне на предмети на терена и пистата, както и изграждане на самостоятелен вход за отбора – гост към съблекалните и ремонт на 

официалния вход за отборите; 

 През последните няколко години Община Русе реализира също и мащабна инвестиционна програма за ремонтирането и изграждането на нови 

спортни площадки, съоръжения за фитнес на открито и спортни игрища, както в града, така и в малките населени места в общината. 

 

Въз основа на анализа на социалната сфера в Община Русе, могат да бъдат обобщени следните изводи: 

 Наблюдава се постоянна тенденция на намаляване на населението на Община Русе, дължаща се както на отрицателните естествен и механичен 

прираст през последните години, така и на засилващите се миграционни процеси, протичащи в и извън страната; 

 Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от неинфекциозните заболявания, които се дължат на демографски 

фактори, свързани със стареенето на населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен 

начин на живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др.; 

 Община Русе разполага с добре развита мрежа от здравни заведения за извънболнична и болнична помощ, която се нуждае от поддържане и 

обновяване и осигуряване на модерно здравно оборудване; 

 В училищата и детските градини на територията на Община Русе е осигурено качествено и кадрово обезпечено здравеопазване; 

 В сферата на социалните дейности и социалното подпомагане Община Русе предоставя широк спектър от социални услуги насочени към всички 

възрастови групи и категории хора в неравностойно положение; 

 Образователната мрежа в Община Русе обхваща всички нива на законодателно установената образователна система в България; 

 Голяма част от материалната база на образователната инфраструктура се нуждае от рехабилитация на сградния фонд и модернизация на 

оборудването; 

 Община Русе разполага с широко развита и устойчива система от организации и дейности в почти всички сектори на културата, изкуствата и 

творческите индустрии и богат културен календар; 

 Богатото историческо и културно наследство на Русе е актив, в който Общината трябва да подкрепя инвестирането с цел съхраняване и развитие на 

атракции; 



 Община Русе разполага с добре развита спортна инфраструктура, като е необходимо да се инвестират средства в поддържането на материалната 

база и нейното модернизиране. 

 

 

 


