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ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНА РУСЕ ЗА МАНДАТ 2011-2015 

/08.11.2011 г. – 08.11.2012 г./ 

 

I. ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ 

От 12 наследени проекта, всички първоначално заварени в критично състояние, 

успешно финализирахме следните 5 (на обща стойност 5 894 164,56 лв.): 

 „Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион 

Русе - Гюргево за по добро управление на риска, превенция и защита на 

околната среда" - 1 165 568,60 лв.; 

 „Еврорегион Русе-Гюргево оперативни решения: мастерпланинг за 

интегрирано управление на възможностите за развитие" - 1 857 929,92 лв.; 

  „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на 

Община Русе" - 1 017 458,40 лв.; 

 „Разработване на дигитална карта и географска база данни за подземната 

публична инфраструктура в гр. Русе"- 1 300 507,64 лв.; 

 „Подкрепа за достоен живот" - 552 700 лв. 

Останалите 7 наследени проекта са в процес на реализация, като общата им 

стойност възлиза на 5 535 300,35 лв. Това са: 

 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"- 

999 400 лв.; 

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем 

училища на територията на гр. Русе" - 3 101 722,72 лв.; 

 „АЗ, ГРАДЪТ - фестивал за съвременна култура" - 842 066 лв.; 

 „Европейски информационен център Европа директно -Русе" - 67 424 лв.; 

 „Областен информационен център - Русе" - 446 687,63 лв.; 

 „BECA: Балансиран Европейски Подход за Опазване на Околната Среда" - 

78 000 лв.; 
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 „И аз имам семейство" (приемна грижа). 

През последните 12 месеца сключихме 14 нови договора за финансиране на 

обща стойност от приблизително 60 948 889,62 млн. лв. Това са: 

 „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически 

ансамбъл"- 4 432 261 лв.; 

 „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията 

на гр. Русе" - 2 043 302,54 лв.; 

 „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център-Русе" - 6 

779 814,19 лв.; 

 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе" - 29 379 323,89 

лв.; 

 „Реки на времето" (туристически маркетинг) - 427 532 лв.; 

 „Социално предприятие - обществена трапезария" - 299 998,47 лв.; 

 „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с 

паневропейски транспортен коридор № 9" - обща стойност на проекта: 15 

199 231,74 лв.; 

 „Светилник - социално включване чрез единодействие на терапевти и 

институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации" - 1 600 000 

лв.; 

 „LIMES-Разработване и изпълнение на мобилна информационна система 

за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско 

културно наследство" - 117 600 лв.; 

 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина 

„Незабравка 2" в гр. Русе" - 201 241,14 лв.; 

 „Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ „Христо 

Ботев" в гр. Русе" - 266 598 лв.; 

 „Европейски информационен център Европа директно - Русе" - 67 424 лв.; 

 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе" - 134 

562,65 лв.; 

 „Нов избор-развитие и реализация". 
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Същевременно депозирахме 7 нови проекта, за които предстои да бъдат 

сключени договори за финансиране. Това са: 

 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за 

повишаване качеството на живот в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ 

на гр. Русе“ (прогнозна стойност: 30 млн. лв.); 

 „Корекция на река Русенски Лом“ (прогнозна стойност: индикативен 

бюджет около 23 млн. евро); 

 „Зала за стрелба с лък и многофункционално игрище „Джамбо“; 

 Звено за услуги в домашна среда“ („Помощ в дома“) (прогнозна стойност: 

226 083 лв.); 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ 

(прогнозна стойност: 230 677 лв. с ДДС); 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Чучулига“ 

(прогнозна стойност: 105 830 лв. с ДДС); 

 „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на 

територията на гр. Русе“ (прогнозна стойност: 29 226 766,22 лв. с ДДС). 

 

Към момента разработваме 5 проектни предложения по следните схеми: 

 „Зелена и достъпна градска среда" (прогнозна стойност: 5 млн. лв.); 

 В подкрепа на следващия програмен период, приоритетна ос 5 

„Техническа помощ" (прогнозна стойност: 1,5 млн. лв.); 

 „Живот в общността" (прогнозна стойност: до 300 000 лв.); 

 „Да не изоставим нито едно дете" (прогнозна стойност: до 1 200 000 лв.); 

 Мярка „Риболов във вътрешни водоеми" на Оперативната програма за 

рибарство и аквакултури (прогнозна стойност: 1,2 лв.). 

Общият извод дотук е, че само за първата година от мандата на новия екип 

Община Русе е управлявала успешно проекти на обща стойност над 72 млн. лева. 

Размерът на финансирането по новоразработените проекти възлиза на над 110 

млн. лева. 
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II. ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИ И СОБСТВЕНОСТ 

През отчетния период предприехме ефективни мерки за повишаване на 

събираемостта на местните данъци и такси. В общинския бюджет са постъпили 2 382 

920 лева повече в сравнение със същия период на миналата година. 

Към 31.10.2012 г. изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и 

такси, администрирани и събирани от дирекция „Местни данъци и такси" при Община 

Русе, възлиза на 18 585 058 лева или 93,1%, спрямо годишния план. 

В общинската хазна влязоха близо 500 хил.лв от продажбата на общински 

супермаркет в ж.к. „Чародейка-Юг". 

Беше направена стратегическа оценка относно визията на Община Русе за 

участието й в търговски дружества. Като резултат, 5 търговски дружества са в 

процес на преструктуриране /в това число обявяване в несъстоятелност на „Изкуство 

- Д.В." ЕООД; ликвидация на „Хляб и хлебни изделия" ЕООД, „ЦКВЗ" ЕООД и 

МЦРСМ ЕООД , прекратяване членство в „Истър-инженеринг" ООД/. 

Оптимизирана е дейността на всички общински предприятия чрез 

преструктуриране и откриване на нови. 

Общинските предприятия „Арт" и „Доходно здание" бяха обединени в ОП „Русе 

арт". Общинските предприятия „Спортни имоти" и „Комунални дейности" са с 

допълнен предмет на дейност. Новосъздадено е Общинското предприятие „Социално 

предприятие - общинска трапезария", което заработи наскоро по проект, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси". 

През отчетния период бяха приети и няколко важни документа във връзка с 

успешното управление на общинската собственост. Това са: 

 Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за 

периода 2011 - 2015 г.; 

 Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2011 

г. до 31.12.2011 г.; 

 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост през 2012 година. 

Предприехме действия за безвъзмездно придобиване собствеността от 

държавата на 31 бр. имоти, чрез които ще бъдат задоволени общински потребности. 

В процес на финализиране са процедурите по: 
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 придобиване на два имоти от „Напоителни системи" ЕАД, единият от 

които е Гребната база в лесопарка „Липник"; 

 извършване на замяна на поземлени имоти в горски територии - 

общинска собственост, с поземлени имоти в горски територии - държавна 

собственост на териториите на лесопарка „Липник" и парк „Приста"; 

Към 31.10.2012 г. приходите от наеми на общинска собственост възлизат на 1 

418 850,60 лв. В това число: 

 от сгради - 672 284,93 лв.; 

 от терени - 323 188,07 лв.; 

 от разположени рекламно-информационни елементи - 413 080,03 лв; 

 от спортни игрища 10 297,75 лв. 

III. ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Здравеопазване 

Това е направлението, в което е реализиран един от най-големите проекти, който 

предполага по-високо качество и европейски стандарти в медицинското обслужване в 

града ни. 

В началото на тази година беше официално открит новият АГ-комплекс на 

стойност 8,5 млн. лв. Един проект, реализацията на който беше отлагана твърде дълго 

от сменилите се не един и два кметски екипа в Община Русе. Ключова за 

реализирането му отново беше подкрепата на народните представите от ПП ГЕРБ от 

19-ти МИР, както и на правителството. 

Преди по-малко от месец, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова 

постави началото на реалните дейности по проект за 8 606 615 лева в 

Многопрофилната болница в Русе. Проектът "Европейско качество на 

здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД" се 

осъществява по оперативна програма "Регионално развитие". Основната му цел е 

подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура, повишаване качеството на 

медицинската помощ, ранното диагностициране и адекватно лечение на над 32 000 

пациенти, които посещават русенската болница годишно. 
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Бюджетните средства за Програма „Асистирана репродукция" за 2012 г. са в 

размер на 30 000 лева. С тях са подпомогнати 12 семейни двойки с репродуктивни 

проблеми, които вече са одобрени от комисията на програмата 

Извършени са ежегодните профилактични прегледи във всички русенските 

учебни заведения. 

Продължава работата и по програмата за превенция, профилактика и лечение на 

деца от I-ви до IV-ти клас с гръбначни изкривявания. В нея са включени 8 400 деца. 

Разработена е и специална програма за профилактични медицински прегледи 

на спортуващи деца и ученици, в която са включени 3 900 деца. 

2. Образование 

В областта на образованието работим активно за реализирането на една от 

основните цели на управленската ни програма - възстановяване, модернизиране и 

поддържане на материално-техническата база в детските градини, училищата и 

обслужващите звена. За една година общата сума за вече осъществени строително-

ремонтни работи в учебните заведения е над 4 390 000 лева. 

Една от най-големите инвестиции в материалната база на образованието за 

последните 50 години в Русе е изграждането на многофункционална спортна зала в 

СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" на стойност 1 000 000 лв. Средствата са 

осигурени с Постановление на Министерски съвет. 

През отчетния период беше разработена нова система от критерии, за да има 

справедлив подход и открито класиране за записване в учебните заведения. 

Общо за отчетния период, Община Русе е разпределила над 60 000 лева 

стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на 178 

изявени деца в образованието, науката и изкуството. 

3. Спорт и младежки дейности 

 

В това направление е реализиран проект на стойност 1 273 190 лв. за реновиране 

на лекоатлетическа писта на Градския стадион, която сертифицирана с Клас А2 от 

Международната организация на лекоатлетическите федерация. С изграждането на 

това съоръжение, новият екип на Община Русе постави началото на дългосрочна 

програма за реновиране и модернизиране на спортната база. Новото съоръжение даде 
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възможност след 20-годишно прекъсване да бъде възстановен Международният 

лекоатлетически турнир «Младост». 

През 2012 година, утвърдената от Общински съвет - Русе Програма „СПОРТ - 

2012" е инвестирала в спортните клубове, събития и турнири 300 000 лева. 

 

4. Социални дейности 

Един от приоритетите в управленската ни програма е отговорност и ангажираност 

към хората в неравностойно положение.  

На 01.08.2012 г. Община Русе разкри „Социално предприятие - обществена 

трапезария", което осигурява работни места на 17 души, 12 от които са от рисковите 

групи. От началото на октомври 2012 г. в Обществената трапезария всеки ден 

получават безплатно топла храна над 100 русенски граждани в неравностойно 

положение. 

Община Русе работи в синхрон с европейската политика за 

деинституционализация и в тази връзка предстои закриване на Дома за деца, лишени 

от родителска грижа - „Райна Гатева". 

Разкрити бяха 3 нови социални услуги: 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с психични 

разстройства - капацитет 25 места; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи - капацитет 

25 места; 

 Център за обществена подкрепа за деца в риск - капацитет 20 места. 

Предстои откриването и на Приют за бездомни с капацитет 75 места. 

От програмата за личен асистент се възползват 157 потребители, а от тази за 

приемна грижа - 25 приемни семейства. 

Разкрит беше и нов пункт на детска млечна кухня за деца на възраст от 10 м. 

до 3 г., обслужващ кварталите Средна кула и Долапите. 

В обявената за година на активното стареене, Община Русе подпомага 17 

пенсионерски клуба и сдружения на хора с увреждания, като осигурява средства за 

издръжката им. 

За социални услуги, които тепърва ще бъдат в полза на гражданите са 

привлечени над 3 млн. лева само през 2012 г. В този смисъл, Община Русе се формира 
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като новатор в социалните услуги и територия с доказани добри практики в сферата 

на социалните дейности. 

5. Култура 

За постигането на един от основните приоритети в управленската ни програма - 

Русе да се превърне в община с европейска култура и културен туризъм, 

съсредоточихме вниманието си към реализирането на редица проекти в тази насока. 

Най-значимият от тях е Фестивалът за съвременна градска култура „Аз, Градът" - 

издание 2012. 

Работим активно за успеха на кандидатурата на Русе за Европейска столица на 

културата през 2019 г. В тази връзка беше разработен и приет Стратегически план 

„Русе 2019". 

През 2012 г. са финансирани общо 20 проекта на културни организации от Русе 

на обща стойност 52 706 лв. по Програмата за подкрепа на проекти в областта на 

изкуството и културата на Община Русе. 

Активно работим и с държавните културни институти. За отчетния период е 

осигурено съфинансиране на творческия продукт в размер на 172 000 лв. 

Тук бих искал да подчертая ефективното ни партньорство с русенските 

читалища, което се изразява в: 

 приемане на Програма 2012; 

 подготовка на Програма 2013; 

 осигуряване на средства от общинския бюджет в размер на 20 000 лв. чрез 

разработване и прилагане на ефективен механизъм за разпределение на 

предоставените от общинския бюджет средства за дейност. 

IV. КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Основен приоритет в управленската ни програма е превръщането на Русе в 

привлекателно място за живеене. 

Нашето разбиране за това понятие е свързано с изграждането на удобни и 

модерни пътища, обновени детски площадки и училища, повече зелени места за отдих, 

спорт и развлечение, транспортна мрежа, създаваща удобство, бързина и сигурност за 
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жителите и т.н. В този смисъл, работата ни в областта на комуналните дейности беше 

изключително активна и бих я определил като ползотворна. 

1. Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол. 

Изпълнените през отчетния период ремонти на четвъртокласната общинска 

пътна мрежа са на стойност от 203 000 лв. Отремонтирана и изградена е пътна 

настилка на територията на общината в размер на 58 758 кв. м. 44 е броят на 

отремонтираните изкуствени неравности. 

Бяха обновени 20 детски площадки и беше изградена една нова. За целта, от 

общинския бюджет бяха отпуснати 300 000 лв. 

Бяха извършени ремонти на 10 детски градини и училища. 

По проект беше извършен ремонт на покрива на СОУ „Хр. Ботев" за 240 000 

лв. 

Газифицирани бяха 2 детски градини за 60 000 лв. 

Инвестирани бяха 1 380 000 лв. в поддръжка на зелените площи в града. 

Бяха изградени нови алеи в гробищен парк Басарбово за 80 000 лв. 

2. Транспорт 

За отчетния период бяха сигнализирани със светещи знаци 120 пешеходни 

пътеки. Оборудвани бяха 2 светофарни уредби със звукови устройства за слепи 

граждани. Общо 674 стандартни пътни знаци бяха произведени и монтирани на 

територията на общината. Беше актуализирана общинската транспортна схема за 

междуселищните линии. Бяха разработени и съгласувани 3 маршрутни разписания по 

линии от Областната и Републиканска транспортни схеми. Бяха издадени 576 бр. карти 

за безплатно паркиране на хора с увреждания. 583 е броят на извършените текущи 

проверки и отговор по жалби, сигнали, писма, заявления от граждани, фирми и 

институции. 

Що се отнася до решаването на проблема с бездомните кучета, бяха взети 

следните мерки: 

 Приемане и активна работа по изпълнение на Общинската програма за 

намаляване популацията на бездомните животни - 769 кучета бяха 

кастрирани, а 337 - осиновени; 

 Разширяване на приюта за безстопанствени животни; 
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 Бяха монтирани 44 кошчета за кучешки отпадъци. 

Признание за постиженията ни в това направление дойде от една от най-

авторитетните британски организации „Догс тръст". Тя връчи награда на директора на 

Приюта за безстопанствени животни за най-ефективно прилагане на наученото в 

рамките на международен семинар. 

3. Екология 

В областта на екологията, усилията ни са съсредоточени към синхронизиране на 

действията ни с последните европейски директиви. Изготвен беше технически 

инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо старо депо 

за битови отпадъци в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013". В процес на 

изготвяне е технически инвестиционен проект за инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци. Беше разработена Стратегическа карта за шум на 

агломерация Русе, както и други планове и програми в областта на опазване на 

околната среда. 

Извършени са 298 проверки по сигнали и жалби. 3132 е броят на изготвените 

ежедневни отчети от инспекторите по чистота. 

V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

През отчетния период ноември 2011 - ноември 2012 година обслужването на 

гражданите и бизнеса беше основен приоритет в работата на експертите и 

служителите в структурата на дирекция „Устройство на територията". Извършени са 

услуги на физически и юридически лица, свързани с проектиране и строителство на 

жилища и обекти от различно естество на територията на Община Русе. 

Наред с текущите задачи, бяха реализирани значими за развитието на общината 

проекти. По важните от тях са : 

1. Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие", 

финансиран по ОП „Регионално развитие" на стойност 999 400 лева. С проекта 

се изготви комплексен целеви анализ на настоящата ситуация на градската 

среда. Идентифицирани са проблемите и потенциала за развитието и 

утвърждаването на 3 зони за въздействие - Зона „А" с публични функции, зона 

„Б" - със социални функции и зона „В" - Индустриална икономическа зона. 
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Внесено е предложение в Общинския съвет за утвърждаване на зоните. 

Предложението е изпратено до МРРБ за одобрение; 

2. Проект за „Разработване на дигитална карта и географска база данни за 

подземната публична инфраструктура в гр. Русе", финансиран по 

„Финансов механизъм на европейското икономическо пространство" на 

стойност 1 300 507,64 лв. С реализацията на проекта се осигури пълна цифрова 

карта с база данни за подземната публична инфраструктура на града и 

околностите му. Това включва всички основни водопроводи, дъждовна 

канализация и канализационни тръбопроводи, електропроводи, оптични и 

комуникационни кабели и линии, централно отопление, газопроводи, пътища и 

др. Проектът следва да подпомогне процеса на развитие на единна база данни 

за пространствена информация в съответствие с Директива 

2007/2/ЕО(1№РЖЕ) на ЕС и прилагането на европейското законодателство в 

областта на градоустройството, кадастъра и управлението на публичната 

инфраструктура в българските общини; 

3. Разработен и приет е план за уличната регулация /ПУР/ и инвестиционен 

технически проект /ИТП/ за "тапата" на Дунав мост. С проекта се предвижда 

изграждането на още едно платно за движение на МПС под ЖП линията, с 

което се цели увеличаване на пропускателната способност на пътя Русе - 

Силистра и предотвратяване на задръстванията в района на Дунав мост; 

4. Разработени са инвестиционни проекти и са депозирани в МОСВ за: 

 Канализация и пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ в 

гр. Мартен. Документацията за финансиране е подадена в МОСВ. Със 

становище МОСВ препоръчва проектът да се финансира през 2014 

година; 

 Изграждане на канализация в кварталите Средна Кула и Долапите. 

Проектът е внесен за оценка и одобряване в МОСВ. Очаква се 

сключването на договор за финансиране в края на 2012 година. 

5. Изготвен е план за улична регулация и изменение на план за регулация на нова 

улична отсечка между бул. Липник и ул. Чипровци с цел свързване на кв. 

Родина с централната част на гр. Русе. Новият комуникационен елемент е 

включен като основен компонент в проекта за интегриран градски транспорт; 

6. Предстои разработване на инвестиционни проекти за благоустрояване на 

пешеходната зона в участъците, попадащи в зона за въздействие "А" от 
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Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПВГР/ на 

гр.Русе. С разработването на проектите се цели разширяване на пешеходните 

зони в центъра на града, създаване на естетична, функционална и безопасна 

жизнена среда. Част от финансирането е по схема за безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Регионално развитие" - „Зелена и достъпна градска среда"; 

7. Доизграждането на подлеза до МГ "Баба Тонка" и изготвяне на 

инвестиционен технически проект за бул. „Родина" - първи етап, също са 

включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПВГР/ 

съответно в зоните за въздействие "А" и "Б"; 

8. Реконструкция и изкуствено покритие на писта и лекоатлетически сектор на 

градски стадион в Русе; 

9. В процес на подготовка са и проекти за: 

 Подробни устройствени планове на гробищните паркове за 

населените места - гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена 

вода; 

 Изграждане на рибарско селище на крайбрежната ивица под хижа 

Приста. С цел осигуряване на максимална функционалност изготвеният 

ПУП е разглеждан на две обществени обсъждания. 

Изготвен и обявен за обществено обсъждане (на 07.11.2012г.) е ПУП на ДЗС. 

 

VI. СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА 

Структурните звена, пряко ръководени от Кмета, насочиха вниманието си 

преди всичко към повишаване на ефективността от работата на общинската 

администрация, спазването на законовите разпоредби и грижата за безопасността на 

населението. 

За повишаване на ефективността в работата на общинска администрация се 

извършиха необходимите анализи от отдел „Човешки ресурси". На базата на 

резултатите от тях и от направените разчети беше подготвено и внесено предложение в 

общински съвет за нова структура и численост на общинската администрация в 

сила от 01.02.2012 г. След влизане в сила на решението на Общинския съвет беше 

извършена актуализация на длъжностни характеристики в съответствие с Наредбата за 

длъжностните характеристики в сила от 01.07.2012 г. 
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Завиши се значително контролът по законосъобразното и целесъобразно 

разходване на финансовите средства на общината. За периода ноември 2011 година 

до декември 2012 отдел „Вътрешен одит" извърши 14 одита, от които 3 в общински 

предприятия /"Комунални дейности", „Доходно здание" и ОбДЦКИ/, 1 в училище 

/СОУ „И.Иовков'7, детска градина /"Роза", с. Ново село/, 2 кметства /Мартен и Ново 

село/, търговско дружество /"Паркстрой" ЕООД/ и на Общинския инвестиционен фонд. 

В резултат от проверките са установени пропуски и нарушения на Закона за 

счетоводството, Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, Закона за обществените поръчки, Закона за общинската 

собственост, Наредби на Общински съвет - Русе и други. Дадени са над 80 препоръки 

към ръководителите на одитираните структури за подобряване на организацията. 

Наред с плановите проверки от звено „Вътрешен одит", звено „Финансов 

контрол" осъществяваше текущ, предварителен финансов контрол за 

законосъобразност на всички документи и действия преди поемане на задължения и 

преди извършване на разходи в Община Русе. Предварителен контрол се извършваше и 

на 74 второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината. При 

осъществяване на своята дейност, финансовите контрольори са издали 24 064 броя 

контролни листи. 

Подготвена и утвърдена е нова Система за финансово управление и контрол, 

както и Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол от 

финансовите контрольори в Община Русе. 

Съгласно новата структура в Общината, отдел „Обществени поръчки" премина 

на пряко подчинение на Кмета. Значително е намален броят на обжалванията по 

обществени поръчки. Има 1 обжалване пред КЗК. Във връзка с осигуряването на по-

голяма публичност, отделните процедури по идентични и сходни дейности се 

провеждат на база общата им стойност по всичките им договори, т.е. обявяват се като 

„открити" поръчки. 

От страна на юристите на Общината, през изминалата година е осъществено 

процесуално представителство пред съд и други юрисдикции по дела, по които страна 

е Община Русе. Броят им надхвърля 200. Образувани са около 40 изпълнителни дела, 

по които взискател е Община Русе. 

Общината търпи големи финансови корекции от управляващите органи на 

различните оперативни програми в следствие на безотговорното отношение при 

писането и управлението на проекти през предходните години. Благодарение на 
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професионализма на юристите на Общината, размерът на санкциите там където е 

възможно е значително намален. 

Акцент в работата на дирекция „Обществен ред и сигурност" е грижата за 

предприемане на превантивни мерки за борба с авариите, стихийните бедствия и 

наводненията. В тази връзка е разработен проект за „Изграждане на бетонно корито 

на р. Русенски Лом в участъка през гр. Русе - 3.2 км. в град Русе". С реализирането 

му ще се постигне трайно решаване на проблема с вредното въздействие на високите 

води в урбанизираната територия на гр.Русе. 

Работата на СЗ „КООРС" стана по-ефективна след оптимизиране на структурата 

на звеното. Бяха сформирани два екипа велопатрули, които дежурят на 12 часа, 7 дни 

в седмицата. Рязко се повиши събираемостта на глобите по съставените фишове. За 

периода юли - октомври 2012 г, размерът на глобите от съставените фишове и актове за 

установяване на административни нарушения възлиза на близо 60 хил. лв. Повече от 

половината от тях /близо 30 хил. лв/ вече са постъпили по сметката на Община Русе. 

За сравнение, през цялата 2011 г. в общинската хазна от дейността на СЗ „КООРС" са 

влезли 11 544 лв. Служителите на звеното започнаха първи от общините в цялата 

страна да прилагат правомощията си по Закона за движение по пътищата, в частта му 

за неправилното паркиране. Беше създаден и електронен адрес на звеното за сигнали и 

жалби на граждани. Те се преглеждат и по тях се реагира своевременно или се 

препращат по компетентност към съответните органи. Повиши се ефективността на 

работата и на Центъра за видеонаблюдение. 

За информационното осигуряване на администрацията и повишаване 

ефективността от работата й е осигурено необходимото техническо оборудване, като 

са закупени допълнително сървър, мултифункционални устройства, матрични 

принтери и друга техника. Внедрена е информационна система АПИС 7, осигурен е 

сървър за операционната система за икономическия портал на общината. 

В Община Русе е внедрена нова деловодна система, която позволява отлична 

проследяемост на всички действия, входяща и изходяща кореспонденция и улеснява 

достъпа до информация. 
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VII. ДОМАКИНСТВО НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 

ФОРУМИ 

През отчетния период Община Русе беше домакин, организатор и съорганизатор 

на редица престижни събития с национален и международен обхват. 

Бяхме инициатор и организатор на Кръгла маса за проблемите на 

крайбрежната зона. Като резултат, беше сформирана специализирана 

Междуведомствена работна група, която да се ангажира с решаването на проблема. 

Бяхме домакини на XXII Световен Лимес конгрес, който се проведе през м. 

септември. Близо 300 археолози и експерти от 15 държави участваха във форума, който 

се организира за първи път в България. 

Бяхме домакин и съорганизатор на Flow фестивал - инициатива на Австрийското 

Федерално министерство и Института за Дунавския регион и Централна Европа. 

Бяхме домакин и съорганизатор на X-тото юбилейно издание на 

Международния МитОст фестивал, в който участваха 250 гости от над 15 

европейски държави. 

Град Русе беше домакин на първия по рода си двустранен трансграничен форум 

„Дунавската стратегия и нейните регионални изменения", в който участие взеха 

представители на висшата държавна власт, експерти от страната и чужбина. 

VIII. КМЕТСТВА 

Една от целите, които сме заложили в Управленската програма 2011-2015 г. е 

балансираното развитие на малките населени места. Изложеното в следващите 

редове доказва активната ни работа и в тази посока. 

Мартен: 

 беше изградена площадка за изхвърляне на биоразградими отпадъци; 

 бяха изградени площадки за поставяне на контейнери тип „бобър" в 

населено място; 

 бяха премахнати незаконните заграждения на общински площи; 

 беше ремонтиран киносалонът; 

 засадени бяха 2 000 броя широколистни дървета; беше одобрен проект за 

изграждане площадка за отдих по проект ПУДООС; 
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 стартирана беше процедура за въвеждане на електронен регистър на 

кучетата в Мартен; 

 монтиран е втори банкомат в населеното място. 

 

Кв. Средна кула: 

 със съдействието на Общината Русе беше открит паметник на загиналите 

във войните 1885-1945г.; 

 на територията на квартала беше разкрит пункт на Детска млечна кухня, 

който се ползва и от родители на деца до 3 години от съседните кв. 

Долапите и с. Басарбово. 

 

Кв. Долапите: 

 извършен беше вътрешен ремонт на базата на Народно Читалище 

„Просвета-1914 г."; 

 на здравната служба в квартала, на която предстоеше затваряне по 

предписание на контролните органи, беше извършен цялостен вътрешен 

ремонт на двата етажа, ремонт на покрива, външен ремонт на сградата и 

боядисване на входните врати и ограда. 

 

Николово: 

 открити бяха 3 нови детски площадки; 

 беше изграден мост по пътя за Силистра; 

 беше възстановена и пусната чешмата "Черното момиче" в лесопарка 

„Липник"; 

 беше спечелен проект по ПУДООС "Облагородяване и озеленяване на 

административния център на с. Николово". 

 

Бъзън: 

 частично бяха асфалтирани централните улици на селото и бяха 

поставени скоростоограничители; 

 бяха ремонтирани и подменени стари осветителни тела; 

 поставени бяха пейки по централните алеи на с. Бъзън; 
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 беше възстановен пазарът, обособен в двора на училището - поставени 

бяха тараби, предоставени от Община Русе; 

 бяха монтирани 12 броя охранителни камери - поставянето им на възлови 

места в селото гарантира безопасност на жителите му; 

 изградени бяха две нови детски площадки със съоръжения, предоставени 

от Община Русе и от дарители от село Бъзън. 

 

Тетово: 

 за по-доброто опазване на обществения ред и сигурността на жителите 

беше изградено видеонаблюдение в централната част на селото; 

 с дарени нови детски съоръжения и труда на работници по Програма 

„Развитие" беше изградена нова детска площадка; 

 съвместно със служители на ОП „ Комунални дейности" бяха поставени 

нови осветителни тела, бяха ремонтирани и подменени крушки и 

възстановено захранването на уличното осветление на ул. „Средна гора“ 

в селото. 

 

Хотанца: 

 частично асфалтирани са улици в селото, както и проблемни участъци на 

разклона с. Хотанца - с. Ново село и разклона с. Хотанца - с. Николово; 

 подменени бяха крушки и тела на уличното осветление; 

 всички комунални дейности в селото се извършват от работници и 

служители на Кметство Хотанца и на Община Русе, назначени по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 

IX. ПРИЗОВЕ И НАГРАДИ 

Активната работа на кметския екип и на общинската администрация беше 

оценена от редица авторитетни национални и международни институции и 

организации. През отчетния период бяхме удостоени със следните призове и награди: 

 Международна награда „Обединена Европа" за личен принос в 

развитието на европейската интеграция на Европейската Бизнес 

Асамблея заедно със сертификат за право на ползване на запазената 

марка за качество „Най-добри градове" в продължение на 5 години; 
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 Вицепремиерът Симеон Дянков обяви в края на лятото, че Русе е на 

второ място сред общините с най-добра финансова оценка; 

 Награда „Най-активна община" по време на годишната конференция 

на Оперативна програма „Регионално развитие"; 

 Награда „Община реформатор" на Осмата годишна среща на 

българските местни власти в Пловдив. 

 

 


