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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ  

ОТ МАНДАТ 2011-2015 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Точно преди три години, в началото на мандат 2011-2015 г., гражданите на 

Община Русе гласуваха доверие на мен и екипа ми. През този период работихме 

упорито и последователно за постигането на основните приоритети в управленската ни 

програма. А именно: 

 превръщането на Русе в притегателен център за инвестиции, иновации и 

работа; 

 превръщането на града и общината в привлекателно място за живеене; 

 утвърждаването на Русе като община с европейска култура и културен 

туризъм. 

И през третата година от мандата, съществен акцент в нашата работа е 

създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и 

повишаване стандарта на живот на русенци. Разкриването на нови работни места във 

водещи световни компании, които предпочетоха за инвестиции русенския 

Индустриален парк, продължи да се случва и през последните 365 дни. Усилията ни 

продължават да са насочени към разработването и реализирането на финансирани с 

евросредства проекти, които имат съществен принос за постигането на поставените 

цели в програмата „Да възродим Русе“. В тази връзка общата стойност на привлечените 

средства по европейски проекти възлиза на над 103,4 млн. лв. 

През третата година от мандат 2011-2015 г., в Русе за пръв път се случиха 

културни събития от световна величина, които превърнаха града ни в търсен културен и 

фестивален център. Осигурихме средства, за да продължи строителството на Спортната 

зала, започната преди повече от 30 години и стартирахме работа по пробива 

„Кауфланд“, който ще свързва кв. „Родина“ с Центъра – проект, който нашите 

съграждани чакат да се случи вече 40 години. В Русе отвори врати Екомузей с аквариум 

и бяха разкрити 250 места в нови детски градини. Всички амбициозни цели, които сме 

си поставили са кауза, за реализирането на която разчитаме на всички институции, 

граждани, неправителствени организации и разбира се на медиите. 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 

Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на 

Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата 

на кмета на Община Русе и ръководената от него Общинска администрация като 

обхваща периода на третата година от управлението през мандат 2011-2015 г. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Русе: 

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА 

1. Приоритет 1: Русе – притегателен център за инвестиции, иновации и работа 

Този приоритет включва следните цели: 

 ЦЕЛ 1.1. Русе – европейска конкурентоспособна община; 

 ЦЕЛ 1.2. Русе – привлекателна община за професионална реализация; 

 ЦЕЛ 1.3. Русе – с повече финансови средства за развитие. 

Икономическият растеж в общината е основен наш приоритет. Ето защо 

оказваме подкрепа на сектори с висока добавена стойност с цел насърчаване на 

иновациите. Използваме потенциала на основното наше конкурентно предимство - 

стратегическото географско разположение на общината. Принадлежността ни към 

Дунавския басейн и близостта до многомилионния пазар на румънската столица 

Букурещ са определящи фактори както за глобалната конкурентоспособност на 

местния бизнес, така и за привличането на инвестиционна активност от чужбина.  

Стремим се да разнообразяваме икономиката в Общината, така че да осигурим 

условия за иновации и растеж, които позволяват на бизнеса да повиши 

производителността и конкурентоспособността си. Нашите проактивни действия в 

областта на икономиката са приведени в съответствие с Областната стратегия за 

развитие, Националната програма за реформи 2011 – 2015 г. за въвеждане на стратегия 

„Европа 2020“ в България, както и с Дунавската стратегия на Европейския съюз. 

2. Приоритет 2: Русе – привлекателно място за живеене 

Този приоритет включва следните цели: 

 ЦЕЛ 2.1. Русе – без гета, с подобрена инфраструктура и балансирано 

развитие на всички територии; 

 ЦЕЛ 2.2. Комунални услуги; 

 ЦЕЛ 2.3. Околна среда; 

 ЦЕЛ 2.4. Хората – най-важният капитал в Община; 

 ЦЕЛ 2.5. Балансирано развитие на малките населени места. 

Конкурентните градове в света се характеризират с удобна инфраструктура и 

високо ниво на свързаност. Лесният достъп до различни ключови места, красива и 
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зелена околна среда, добре организирани улици и паркинги, качествени здравни, 

образователни и социални услуги са видимите белези за успешно развитие на дадена 

територия и общност. 

Целта ни е да изградим привлекателна, функционална и безопасна жизнена 

среда в Русе, съхранявайки автентичния му архитектурен облик, с чисти и добре 

поддържани обществени пространства – паркове, детски и спортни площадки и други. 

3. Приоритет 3: Русе – община с европейска култура и културен туризъм 

Този приоритет включва следните цели: 

 ЦЕЛ 3.1. Стратегия за развитие на културата и културния туризъм в 

Община Русе; 

 ЦЕЛ 3.2. Финансиране на качество и творчество, а не на мероприятия; 

 ЦЕЛ 3.3. Солидно присъствие в медийното пространство; 

 ЦЕЛ 3.4. Подкрепа за културата в малките населени места; 

В днешните европейски условия е необходимо местните общности да се 

превърнат в основен фактор за създаване и развитие на културен продукт. Стремим се 

да мислим стратегически и да действаме гъвкаво, да създаваме партньорства и по този 

начин да достигаме до желаните цели в сферата на културата. 

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект 

работата на отделните структурни звена на Община Русе. В същото време, изложението 

е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за 

управление на кмета за мандат 2011 – 2015 г. За постигане на приоритетите, визирани в 

Програмата за управление, основните принципи на работа на кмета и ръководената от 

него Общинска администрация се основаваха на: 

 Открито управление и прозрачност на процесите; 

 Законосъобразност и целесъобразност; 

 Диалогичност и партньорство; 

 Финансова стабилност и дисциплина; 

 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена 

стойност за постигане на високо качество на стандарта на живот – съвременна 

инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни 

условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, 

туристически атракции, не на последно място - висока степен на социална 

чувствителност и толерантност. 
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РЕСОР „ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“ 

 

Работата на ресор „Европейско развитие“ се разпределя между дирекция 

„Европейско развитие“ и отдел „Връзки с обществеността“. Основните функции на тези 

административни звена са да разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

планови и стратегически документи; да извършват проучвания и подготвят бюлетини 

до структурните звена на общинска администрация и за сайта на Община Русе с 

информация за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други 

донори; да подпомагат разработването на документи с цел кандидатстване за 

финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да 

подпомагат процесите на управление и мониторинг на проектите на общината, 

финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; да анализират и 

отчитат напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС 

и/или други финансови инструменти; да организират, осигуряват и осъществяват 

връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и граждански 

организации; да организират пресконференции, брифинги, изложби и презентации, 

кампании за спонсори и меценати; поддържат постоянна връзка с местните и централни 

медии за своевременно и коректно информиране на русенската общественост за 

политиките на общината и утвърждават PR-екипа като безусловен източник на 

информация за дейността на кмета, управленския му екип и местната администрация и 

др. 

1. Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и от други донорски 

програми 

В рамките на третата година от мандата привлякохме и управлявахме финансов 

ресурс по проекти на обща стойност от над 103,4 млн. лв. 

През 2014 г. успешно беше поставен край на 13 ключови за развитието на гр. 

Русе проекти на обща стойност 17 797 833,12 лв. Разпределението на средствата1 по 

източници на финансиране е както следва: 

Проекти по ОП „Регионално развитие“ (5 проекта за 14 262 336,66 лв.): 

В края на 2013 г. приключиха дейностите по проект „Изработване на интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” (913 898,34 лв.). В резултат на 

проекта беше направен комплексен целеви анализ за определяне на настоящата 

ситуация на градската среда за идентифициране на проблемите и потенциала за 

развитие и утвърждаване на 3 зони за въздействие с цел постигане на устойчиво 

градско развитие на територията на Община Русе. 

През месец януари 2014 г. бяха финализирани дейностите по проект 

„Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе” 

(1 799 039,85 лв.). Проектът допринася за подобряване на социалната инфраструктура в 

града и намаляване на институционалната грижа за деца и младежи с увреждания. 

                                                 
1
  Представените стойности за приключилите проекти включват всички направени разходи за съответния 

проект. 
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През лятото на 2014 г. 

приключиха дейностите по проект 

„Обновяване и оборудване на 

комплексен онкологичен център – 

Русе“ (6 999 794,23 лв.). По проекта 

е извършен ремонт на 

стационарния блок към 

онкологичния център. КОЦ-Русе е 

оборудван с мултимодален 

дигитален линеен ускорител от 

много висок клас, многосрезов 

компютърен томограф със софтуер 

за симулация на лъчелечението, дозиметрична апаратура и рентгенов апарат за 

повърхностна терапия. От извършената по проекта модернизация на центъра ще се 

възползват 490 000 души, тъй като той е междуобластен (областите Русе, Разград и 

Силистра). Близо 900 души годишно ще ползват апаратурата за лъчелечение, а около 1 

800 пациенти за същия период ще имат възможност да се подложат на съвременна 

образна диагностика.  

През 2014 г. приключиха два проекта със значителен принос за развитието на 

туризма в града. Първият е „Реки на времето“ (408 467,40 лв.), благодарение на който 

се постига увеличаване на интереса към конкурентноспособни туристически атракции 

на територията на общините Русе – Иваново – Борово. Целта е редуциране на 

териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. 

Отпечатани са рекламни туристически материали, съобразени с основните цели на 

проекта. Направени са рекламни публикации в печатни медии и интернет издания на 

български, румънски, немски и английски език. Излъчени са рекламни клипове по 

национални телевизии и радиа, поставени са рекламни пана на възлови места в София, 

Варна, Бургас, които популяризират „Реки на времето“ и туристическата дестинация. 

Проектът е презентиран на девет туристически борси. Според резултатите от 

мониторинговото проучване е налице устойчива тенденция за превръщане на региона 

Русе – Иваново – Борово в уикенд дестинация. 

Вторият приключил проект с туристическа насоченост, но спадащ към 

инфраструктурните проекти, е „Развитие на културно-историческите атракции в 

градски туристически ансамбъл“ (4 141 136,84 лв.). Проектът обхваща емблематични 

за Русе културно-исторически атракции, обвързани в общ туристически ансамбъл, 

включващ 3 обекта: сградата на Регионалния исторически музей – Русе, намираща се 

на пл. „Ал. Батенберг“, отдел „Природа“ към Регионален исторически музей – Русе 

(РИМ) и Регионална библиотека „Любен Каравелов“. В сградата на РИМ посетителите 

вече имат възможност да направят интерактивна разходка в миналото посредством 

мултимедия, филми и компютърни игри. В разположения на четири етажа Екомузей са 

изложени експонати на животински видове, обитавали Поломието и региона на 
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Русенско от праисторически времена до днес. В рамките на проекта са изработени 7 

филма, 2 водача, 2 албума, сборник „Сексагинта Приста“, каталог „Колекциите на 

Русенския музей“, дипляни. 

Проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 

г.: 

През февруари 2014 г. приключи проект „Дунавският дух в пристанищните 

общности“ (дял за Община Русе: 28 962,44 лв.). Реализацията му съдейства за културно 

и социално сближаване на местно и трансгранично ниво между трите дунавски 

пристанищни града – Русе, Констанца и Кълъраш, повишаване на осведомеността 

относно възможностите за развитие в местен и трансграничен контекст и премахване 

на бариерите като основно изискване за устойчиво развитие и подобряване на визията 

за общото културно наследство на граничните общности. 

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2 проекта за 294 485,53 лв.) 

През месец април се проведе финална пресконференция по проект 

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три 

основни училища на град Русе“ (95 731,72 лв.), в рамките на който са обхванати  

ученици от различни етнически групи и преподаватели в ОУ „Алеко Константинов“, ОУ 

„Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“. Като част от дейностите по проекта в 

трите учебни заведения са сформирани клубове по интереси. Целта е изграждане на 

етническо разбирателство между децата от малцинствен произход, повишаване 

желанието им за работа в училище и намаляване на негативните нагласи. В 

продължение на година и половина децата са имали възможност да развиват своите 

таланти и интереси. Едновременно с това са посетили библиотеки, музеи, оперни 

спектакли.  

Създаването на устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда за 

хора, които имат частична или пълна невъзможност да се обслужват сами или са в риск 

от социална изолация е акцентът на приключилия през месец април проект „Звено за 

услуги в домашна среда“ (198 753,81 лв.). Той предлага алтернативен избор за 

професионално развитие за членове на семейства, в които има лица с трайно 

увреждане и създава възможност за преодоляване на зависимостта от 

институционални грижи за хора, нуждаещи се от обслужване в домашна среда, което 

позволява социално включване и подкрепа за реинтеграция в обществото. По време на 

реализацията на проекта звеното за услуги в домашна среда е осигурило заетост на  

безработни русенци, наети на длъжностите „Социален асистент“ и „Домашен 

помощник“. По проекта е заложено осигуряване на устойчивост на предоставените 

социални услуги за период от 1 година.  

Проект по ОП „Административен капацитет“ 

Проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно 

независима“ (71 592,40 лв.) е насочен към осигуряване на устойчиво икономическо и 
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енергийно развитие на Община Русе чрез разработване на секторни стратегии, 

съобразени с местните условия и потребности. Изпълнението на проекта осигури 

включването на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на местните 

политики на Община Русе чрез обществено консултиране на секторните стратегии за 

периода 2014-2020 г. 

Проекти, финансирани от други източници (4 проекта за 3 140 456,09 лв.) 

В началото на месец декември 2013 г. приключи международният проект „LIMES 

– Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа 

експлоатация и маркетинг на лимесите като европейско културно наследство“ по 

програма „Европейски сътрудничества за креативните и мобилни индустрии и 

мобилност” на Европейската комисия.  Община Русе е партньор (за Община Русе: 94 

323,34 лв.). Тук целта е насърчаване развитието на устойчивия туризъм във всички 

европейски държави, през които минават останките от границите на Римската империя 

(Римския лимес) и създаването на иновативни мобилни услуги. Изпълнението на 

проекта се осъществи с подкрепата на Министерство на културата на Република 

България. 

През месец декември 2013 г. приключи още един международен проект по 

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, в който Община Русе също 

взе участие в ролята на партньор, а именно „BECA – Балансиран европейски подход за 

устойчиво развитие“ (за Община Русе: 63 440 лв.). Реализацията на проекта допринесе 

за изграждане на експериментална техническа инфраструктура за мониторинг и 

управление на водноенергийни ресурси и осигуряване на информационни услуги, 

базирани на съвременни комуникационни технологии. 

През 2014 г. акцент беше поставен и на образователната инфраструктура. 

Целево финансиране от Министерството на финансите в размер на 1 999 999,08 лв. 

получиха две детски градини – детска градина в кв. „Дружба“, която е филиал на ОДЗ 

„Снежанка“ и филиал на ЦДГ „Радост“ в центъра на града.  

През изминалата година, отново благодарение на предоставени средства от 

държавния бюджет, беше открита и мултифункционалната спортна зала в двора на 

СОУ за европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ“, благодарение на което 

училището се превърна в малък спортен център. Всички разходи по проекта възлизат 

на 982 693,67 лв. 

На този етап Община Русе изпълнява 16 проекта на обща стойност 

77 985 098,01 лв. 

Проекти по ОП „Регионално развитие“ (3 проекта за 36 287 289,56 лв.) 

Най-мащабният за изпълнение проект, финансиран по тази оперативна 

програма, е „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ 

(29 379 323,89 лв.). След приключването му през 2015 г. за жителите и гостите на града 

трябва да са осигурени по-добра достъпност до обществения транспорт, прилагане на 

гъвкава система за таксуване на пътниците, подобряване на трафика и безопасността 
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на транспорта, намаляване на задръстванията, подобряване на условията за 

безопасното придвижване на пешеходците и велосипедистите. 

Проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона 

– участък от ул. „Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“ 

(5 408 005,67 лв.) предвижда свързване на централната градска зона с пл. „Батенберг“ 

по ул. „Александровска“ и оформяне на пешеходна зона, която стига до стария център 

на гр. Русе. Така ще се повиши качеството на живот чрез изграждане на устойчива и 

достъпна физическа среда, привлекателна за жителите, работещите, инвеститорите и 

посетителите на града. 

  

По проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен 

период 2014 – 2020 г.“ (1 499 960 лв.) трябва да бъдат разработени 30 бр. 

инвестиционни проекти в 4 направления – градска среда, образователна, културна и 

социална инфраструктури, които ще допринесат за подобряване на визията на гр. Русе 

до 2020 г. Инвестиционните проекти, изготвени в пълна степен на проектна готовност, 

ще направят възможно кандидатстването на Община Русе за финансиране в следващия 

програмен период. 

Проект по „Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния“  

 

Един от важните за Русе 

инфраструктурни проекти е 

„Подобряване на достъпността на 

Еврорегион Русе-Гюргево с пан-

европейски транспортен коридор 

№ 9“, който е свързан с 

дългоочакваната не само от 

русенци, а и от преминаващите през 

града ни, реконструкция и 

рехабилитация на бул. „Тутракан” 

(за Община Русе: 12 726 930,03 лв.). 

Проектът се осъществява в 
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партньорство с Община Гюргево, като Община Русе е водещ партньор. Предвижда се 

да бъде изработена система за добро управление на трафика с цел предотвратяване на 

задръствания и ПТП. С реконструкцията на булеварда ще се решат и проблемите с 

наводненията в района.  

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”  

 Като бенефициент (3 проекта за 1 514 164,26 лв.): 

С реализацията на проект „Център за настаняване от семеен тип и 

Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хора с психични 

разстройства“ (280 493,59 лв.) ще се гарантира правото на живот в общността на 

пълнолетни лица с психични разстройства, чакащи настаняване в специализирани 

институции. 

Проект „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от 

резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години в 

Община Русе“ (633 703,82 лв.) се явява надграждащ на инфраструктурния проект 

„Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град 

Русе“. Усилията тук са насочени към предлагане на качествена грижа за деца с 

увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им 

живот в семейна или среда, близка до семейната. 

През есента стартираха дейностите и по проект „Комплекс от интегрирани 

социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе“ (599 966,85 лв.). Тук 

продължаваме да следваме политиката за деинституционализация на деца. Безспорно 

това е една от най-важните социални дейности за екипа на Община Русе. 

Таргетираната група е деца от 0 до 3 години, настанени в Домове за медико-социални 

грижи. Благодарение на проекта ще се предоставят интегрирани здравно-социални 

услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на децата. 

 В ролята на партньор (2 проекта за 2 251 452,22 лв.): 

Изпълнението на проекта „Подкрепа за достоен живот“ дава възможност на 

лицата с трайни увреждания да ползват услугата „Личен асистент“, с което е намалена 

зависимостта от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за 

обслужване. По този проект партнираме на Агенция „Социално подпомагане“ (АСП) и 

към месец октомври предоставените средства са в размер на 1 980 634,21 лв. 

Благодарение на проекта „И аз имам семейство“ се предоставя шанс за 

разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа и увеличаване на 

броя на приемните семейства, които да се грижат за деца в риск от изоставяне. През 

приемни семейства от началото на проекта са преминали 42 деца, от които 14 са 

осиновени и 11 са реинтегрирани в биологичното си семейство. Към настоящия момент 

в приемни семейства са настанени 18 деца. Община Русе е сред общините, партньори 

на АСП. По проекта са усвоени 270 818,01 лв. до месец октомври 2014 г. включително. 

Проект по ОП „Околна среда“ 
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През 2015 г. усилията ни са насочени към стартиралия проект „Закриване и 

рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“ 

(22 411 594,40 лв.). Реализацията на проекта ще даде възможност за съвременно и 

безопасно обезвреждане на отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на 

почвите, подземните и повърхностните води и атмосферния въздух с цел намаляване 

на рисковете за човешкото здраве; ще се постигане съответствие с нормативните 

изисквания за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Проект по ОП „Административен капацитет“ 

Изпълнението на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна 

администрация“ (172 073,93 лв.) цели подобряване на административния капацитет на 

Община Русе чрез повишаване на професионалната компетентност и развитие на 

личностните качества на служителите в администрацията. Предвидените обучения по 

проекта ще дадат по-големи възможности на служителите за изучаване и прилагане на 

съвременни модели за организация и функциониране на администрацията според най-

добрите практики в страните от ЕС. 

Проект по ОП „Техническа помощ“ 

Общината изпълнява проект „Областен информационен център – Русе” 

(584 226,35 лв.), по който се осигурява лесен достъп до информация по отношение на 

целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и се осигурява правото на справедлив и 

пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички 

социални, етнически и възрастови групи в цялата страна. 

Проекти, финансирани от други източници (4 проекта за 2 037 367,26 лв.) 

През месец август 2014 г. в кв. „Чародейка-юг“ се проведе официалното 

откриване на новопостроената детска градина по проект „Светилник – социално 

включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови 

интегрирани консултации” (1 340 216,47 лв.), финансиран от Международната банка 

за възстановяване и развитие по Програма „Социално включване“ на Министерството 

на труда и социалната политика. Детското заведение започна работа през новата 

учебна 2014/2015 г. като филиал на ЦДГ „Червена шапчица“ с пълен капацитет. 

През месец септември 2014 г. Община Русе подписа договор за изпълнение на 

проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно 

образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни 

условия в детските градини в Община Русе” (439 631,47 лв.) по програма „Деца и 

младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство. Предвижда се да бъдат изпълнени образователни 

дейности в пет детски градини, а в три от тях – ЦДГ „Червена шапчица”, ОДЗ 

„Снежанка” и ЦДГ „Звездица” – ремонтни дейности, които включват смяна на дограма, 

покривни конструкции, ремонт на занимални и санитарни помещения. Целта на 
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проекта е да създаде привлекателни условия в 5 детски градини в Община Русе, да 

въведе модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в 

неравностойно положение, включително и от ромски произход, да приложи нов 

подход за работа с деца и родители чрез разнообразни форми на интеркултурно 

образование и да постигне трайно сближаване на деца от различни социални групи в 

интеграционна мултикултурна среда. За изпълнението на този проект партньори на 

Община Русе са две неправителствени организации от Кралство Норвегия. 

По НАРЕДБА № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово 

подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни 

дейности се изпълнява проект „Ремонт и обновяване на зала по художествена 

гимнастика към спортен комплекс „Ялта“, гр. Русе“ на Сдружение „Спортен клуб Акро 

– Русе“  (186 000 лв.). Сдружението се задължава да предоставя спортния обект за 

безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни, 

спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищни 

звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласни занятия 

по физическо възпитание, както и за тренировъчна и състезателна дейност на учащите 

се.   

Община Русе е партньор в проект „Пътят на римските императори и Пътят на 

виното – RER-DWR II” (дял на Община Русе: 71 519,32 лв.), финансиран по Програма 

„Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични 

туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на 

Европейската комисия. Водещ партньор (координатор) по проекта е Дунавският 

компетентен център със седалище в Белград (Сърбия). Останалите партньори са 

Туристическа агенция Robinson (Сърбия), Национално бюро по туризъм на Румъния, 

Национална туристическа организация на Сърбия, Хърватска икономическа камара, 

Туристическа агенция Globtour Event (Хърватия), Винарна Alcovin SRL (Румъния).  

По Национална схема за зелени инвестиции имаме одобрен проект и предстои 

да се подпише договор за стартиране дейности по прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обекти детска градина „Чучулига“ и детска градина „Радост“ (общо за 

двете детски градини: 501 956 лв.). 

Освен горепосочените проекти сме депозирали още няколко проектни 

предложения за над 7 152 432,93 лв., а именно: 

Проектното предложение „Ревитализиране на културното наследство – музей 

„Баба Тонка“, музей „Захари Стоянов“ и Пантеон на Възрожденците“ (2 933 743,04 лв.) 

е по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Министерство на 

културата на Република България, съфинансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и цели възстановяване и опазване на 

културното наследство за идните поколения. Бъдещото обновяване на пространствата 

е необходимост, която ще представи в обща парадигма мултикултурното наследство и 

биографичния подход, ще утвърди не само конкретни обекти и персонажи в културната 

памет, но и ще усили паметта за тях в контекста на националното. 
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В началото на есента входирахме за одобрение и проект „Кризисен център на 

територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на 

полов признак и предоставяне на услуги в него“ (1 338 067,83 лв.). В центъра е 

предвидено да се предоставят минимум 15 услуги, насочени към справяне с проблема 

за домашното насилие от страна на жертвите и предотвратяване на бъдещи ситуации 

от подобен характер. 

Община Русе е сред общините, разработили концепция за проектно 

финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество – „Насърчаване на 

социалното включване на ромите и други уязвими групи“. Целта е подобряване на 

живота и създаване на подходящи условия за устойчива интеграция на 

маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи. След 

одобрението на концепцията беше разработено и проектно предложение „Комплексен 

подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията 

на общини от Област Русе“ за 2 480 622,06 лв., което депозирахме в края на месец 

октомври.  

Наскоро беше разработена концепция за кандидатстване по програма LIFE 2014-

2020, чиято основна цел е възстановяване на черната топола и залесяване на влажните 

зони по НАТУРА 2000. Това е местен вид, който след навлизане на бързорастящите 

хибридни тополи масово е изсечен и подменен от тях. Черната топола има много по-

дълъг живот без да загнива и централна коренова система с добре развити 

повърхностни корени, играещи изключително важна роля за задържане на почвата и 

укрепване на бреговете. Тук е заложено да бъде изграден разсадник в района на 

местност „Лагера“. Също така ще бъдат залесени с черна топола имоти, общинска 

публична собственост (местност „Шейканеца“ и местност „Кантона“), в землището на  

с. Басарбово. Към настоящия момент се очаква становище по подадената за одобрение 

концепция (индикативeн бюджет: около 400 000,00 лв.), след което предстои 

разработване на проектно предложение. 

Процесът на управление но проекти от Община Русе беше оценен и през месец 

май 2014 г. бяхме удостоени с националния приз „Златно евро“ за постигнати високи 

резултати при управлението на средства от европейските фондове. 

2. Стратегическо планиране 

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Русе е основен инструмент за 

прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на 

общинско ниво, както и за ефективното управление на Общината. Съгласно чл. 9 от 

Закона за регионално развитие (ЗРР), ОПР е част от системата документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, поради което, 

неговото изпълнение, според разпоредбите на чл. 30, подлежи на наблюдение и 

извършване на оценка за отчитане на резултатите, които допринасят за регионалното 

развитие. През третата година от мандата беше изготвен Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Русе 2007-2013 за последната година 

от неговото действие. Във връзка с приключването на плановия период 2007-2013 г., на 
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основание чл. 34, ал. 1 от ЗРР, започна подготовка за изготвяне на Последваща оценка 

на ОПР на Община Русе 2007-2013. Чрез нея се прави рекапитулация на цялостната 

реализация, качеството на получените резултати и нивото на постигнатите ефекти.  

В изпълнение на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и 

енергийно независима“, финансиран от ОП „Административен капацитет“, бяха 

разработени два стратегически документа за периода 2014-2020 – Стратегия за 

инвестиционен и сити маркетинг и Стратегия за устойчиво енергийно развитие, които 

кореспондират със съответните секторни политики на Община Русе. Основната цел на 

проекта беше насочена към осигуряване на устойчиво икономическо и енергийно 

развитие на Община Русе, чрез разработване на секторни стратегии, съобразени с 

местните условия и потребности. Изпълнението на проекта осигури включването на 

всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на местните политики на 

Община Русе чрез обществено консултиране на секторните стратегии за периода 2014-

2020 г. Доброто планиране на местните политики е определящ фактор за 

ефективността на тяхната последваща реализация и в този смисъл гарантира 

успешното им изпълнение през периода 2014-2020 г. В допълнение, бяха изготвени 

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на 

политиките в сферата на инвестиционния и сити маркетинг, както и в сферата на 

устойчивото енергийно развитие. Изготвена е също оценка на развитието на Община 

Русе през периода 2007-2013 г. в секторите „местно икономическо развитие“ и 

„енергийно развитие“. 

С цел подобряване на административния капацитет на Община Русе чрез 

повишаване на професионалната компетентност и развитие на личностните качества на 

служителите в администрацията, Община Русе изпълнява проект „Община Русе – 

интелигентна и ефективна държавна администрация“, финансиран по ОП 

„Административен капацитет“. Една от целите е придобиване на знания и развитие на 

специфични умения от служителите чрез преминаване на специализирани курсове на 

обучение съобразно потребностите на Общинска администрация, в т.ч. и в контекста на 

стратегическото планиране в Община Русе. 

За осигуряване на професионална квалификация и практически умения на 

младите специалисти с висше образование, съответстващи пряко на изискванията на 

бизнес организациите, като по този начин се повишат техните шансове за успешна 

реализация на трудовия пазар, Община Русе е партньор на Русенския Университет 

„Ангел Кънчев“ в изпълнението на проект „СЪПОРТ – Съчетаване на учебните програми 

с изискванията на работодателите“,финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“. Във връзка с изпълнението на дейностите, бяха актуализирани учебни 

програми по дисциплините „Местно самоуправление“, „Организация на 

административното обслужване“, „Управление на проекти за развитие“, „Политическа 

комуникация“ и др. от направленията „Публична администрация“ и „Политически 

науки“ съобразно препоръките и рецензиите на Община Русе. Разработени бяха 

задания за активните форми на обучение, както и задания за дипломни работи, които 
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се приеха и вече се прилагат от страна на РУ „Ангел Кънчев“. В допълнение, дирекция 

„Европейско развитие“ предостави информация, консултации и напътства 

дипломантите, работещи по темите, представени от името на Община Русе. При 

партньорството с РУ „Ангел Кънчев“, дирекция „Европейско развитие“ консултира и 

изготви становище относно дисертационен ръкопис на тема „Роля на публично-

частното партньорство за увеличаване на инвестиционната активност в крайбрежната 

зона на Община Русе“.  

В изпълнение на политиката за регионално развитие и във връзка с членството 

на кмета в състава на Областния съвет за развитие на Област Русе и на Регионалния 

съвет за развитие на Северен централен район са изготвяни становища, предложения и 

отговори относно участието в тяхната работа. 

В контекста на междуобщинското сътрудничество, дирекция „Европейско 

развитие“ осъществява координацията и отговаря за изпълнението на ангажиментите 

на Община Русе като член на Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ), както и на регионалното сдружение Асоциация на Дунавските 

общини „Дунав“ (АДО „Дунав“). В допълнение, дирекция „Европейско развитие“ 

отговаря във връзка с членството  на кмета на Община Русе в Управителните съвети на 

двете сдружения, съответно като член на УС на НСОРБ и председател на УС на АДО 

„Дунав“. 

Във връзка с работата на Тематичната работна група по разработване на ОП 

„Добро управление“ 2014-2020 г., член на която е кметът на Община Русе, е взето 

активно участие в заседанията, както и в изготвянето на становища и препоръки по 

проекта на Оперативната програма в процеса на нейното изработване. 

През 2014 г. екип на дирекция „Европейско развитие“ се включи в проект на 

НСОРБ „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Експерти от 

Община Русе участваха в обучения за обучители, като впоследствие обучиха експерти 

от други общини по темите „Управление и лидерски умения, принципи и модели на 

добро управление. Добри общински практики“ и „Комуникация с гражданите и 

отчетност на местната власт“. 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“ 

 

1. Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ 

Сред основните функции на тази дирекция са придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на търговските 

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

общинската собственост; разработване и реализация на стратегии, програми и проекти 

в сферата на управлението на общинската собственост, икономиката, инвестициите, 

търговията, туризма и рекламата; осъществяването на оперативен контрол на 

дейността на управителите на общинските търговски дружества и Общинските 
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предприятия; подготовката и провеждането на търгове и конкурси, свързани с 

разпореждането с общинска собственост и приватизация и др. 

Към тази дирекция функционират отделите „Стопанска дейност и защита на 

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

Сред големите инвестиции в град Русе попадат откриването на няколко нови 

производствени мощности, сред които тези на „Балканцинк“ АД и „ВИТТЕ Аутомотив“. 

На 01.11.2013 г. беше открит Нов производствен комплекс за горещо 

поцинковане „Балканцинк” АД в Индустриален парк – Русе. Инвестицията е в размер на 

4,5 млн. евро. Заводът осигурява  30 нови работни места като това е поредната голяма 

инвестиция на чуждестранната компания. 

На 07.08.2014 г. официално беше даден старт на строителството на ново депо за 

ремонт на локомотиви в кв. „Образцов чифлик“. В депото ще има различни по вид 

ремонтни канали, повдигателни съоръжения и друго съвременно оборудване. До 

сградата ще бъде построен и коловоз за тестове на новопостроените локомотиви. 

Новото депо ще бъде разширение на съществуващите два цеха, чиито капацитет за 

ремонт на локомотиви е вече запълнен. С тази инвестиция, „Експрес Сервиз“ ще 

осигури около 60 допълнителни работни места и ще отговори на  нуждата от 

качествени ремонти на локомотивите на българските ЖП превозвачи, според 

представители на фирмата. 

На 01.10.2014 г. световният лидер в производството на заключващи механизми 

за автомобилната индустрия „ВИТТЕ Аутомотив“ откри нов завод в град Русе. Той е 

разположен на територията на Индустриалния парк в местността „Слатина“. С 

въвеждането в експлоатация на новата фабрика на „ВИТТЕ Аутомотив“ в нея са 

започнали работа 180 работника, а сега броят на заетите наближава 300 души. В края 

на 2013 г. от компанията заявиха, че в новото предприятие в Русе ще бъдат вложени 

над 10 млн. евро до края на 2015 г. Финансирането се осигурява от банков заем и 

програма JESSICA. Кредитът за 9 млн. евро е от Сосиете женарал Експресбанк, а 

регионалният фонд за градско развитие е отпуснал още 3 млн. евро, по информация от 

банката. 

1.1. Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите”  

През отчетния период, в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” 

(СДЗП) са реализирани дейности в следните направления: 

Общински търговски дружества и търговски дружества с общинско участие 

С цел повишаване ползите за Общината от стопанската ѝ дейност са изготвени 

индивидуални финансово-икономически анализи на 15 общински еднолични 

дружества с ограничена отговорност (ЕООД), както и на 10 търговски дружества, в 

които Община Русе е акционер или съдружник в капитала, за финансовата 2013 г. 

След направената през 2012 г. стратегическа оценка относно визията на Община 

Русе за участието ѝ в търговските дружества през отчетния период са продължени 
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радикалните действия за прекратяване участието на Общината в губещи търговски 

дружества. 

Въз основа на изготвени доклади, становища и предложения от отдела е 

преструктурирано и оптимизирано участието на Общината в 3 бр. търговски дружества: 

 Увеличен е капиталът на „Комплексен онкологичен център” ЕООД с непарична 

вноска на стойност 5 806 564 лв., внесена от Община Русе и представляваща 

активи, придобити по проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“; 

 Стартирана е процедура по ликвидация на „Обреден дом” ЕООД; 

 Проведен е публичен търг за продажба на дела от общинското участие в 

капитала на „Диагностично-консултативен център – 2” ЕООД и е определен 

купувач. 

Приключена е процедурата по ликвидация на „Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина” ЕООД, „Център за кожно-венерически 

заболявания д-р Вл. Горанов” ЕООД и „Инвеститорски контрол” ЕООД. Продължава 

ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД. 

Закупени са изградените от „Проект Русе“ 

АД закрити паркоместа, част от проекта за 

изграждането на многофункционална зала в 

града, на стойност 9 000 000 лв. По клаузите на 

договора между Община Русе като акционер в 

търговското дружество и частния инвеститор, с 

постъпленията от продажбата ще бъдат 

финансирани строителните дейности по 

завършването на спортната зала.  

Оптимизирана е дейността на всички 

общински предприятия (ОП) чрез актуализиране на правилниците и структурата им. С 

това се цели подобряване на работата им, намаляване на разходите и реализация на 

по-високи приходи в бюджета на Община Русе чрез включване на нови дейности в 

предмета на ОП.  

През 2014 г. са създадени две нови ОП: 

 ОП „Паркстрой – Русе” за осъществяване на дейности по благоустройство, 

озеленяване и поддържане на чистота на територията на Община Русе; 

 ОП „Обреден дом” за стопанисване и управление на гробищните паркове на 

територията на град Русе. 

Приватизация 

Годишният план за приватизация за 2014 г. е актуализиран с два обекта, 

общинска собственост. Това са сградата на бивша поликлиника в с. Тетово и 

комбинираната сграда „Баня-фурна” в квартал ДЗС. В годишния план за приватизация 

са включени и дялове, собственост на Община Русе в търговско дружество 
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„Диагностично-консултативен център – 2” ЕООД. Включването на обекти в плана за 

приватизация става след преценка на вероятността за успешна реализация на 

продажбата с оглед осигуряване на средства в общинския бюджет, включително за 

придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение. 

В резултат на проведени търгове за продажба през отчетния едногодишен 

период са реализирани приходи в размер на 3 087 000 лв. 

Концесии 

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

устойчиво икономическо развитие. Във връзка с подобряване на сътрудничеството 

чрез осъществяване на съвместни проекти, през отчетния период  продължихме 

изпълнението на сключените 2 бр. концесионни договори по процедурата по отдаване 

на концесия спирките на градския транспорт. Към настоящия момент концесионерите 

са изградили 85% от спирките от Зона 1 и 92% от спирките от Зона 2, съгласно линеен 

график и изискванията на концесионните договори. Периодично се осъществява 

контрол по изпълнение на тези договори. Също така е осъществяван периодичен 

контрол по изпълнението на действащите към момента 2 бр. концесионни договора за 

довършване изграждането на подлеза до „Печатни платки” и за отдаване на концесия 

на стадион „Локомотив”. Приключени са подготвителните действия от процедурата по 

предоставяне на концесия на воден обект микроязовир „Тетово” за извършване на 

стопанска дейност за развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури, 

спортен риболов, отдих и развлечения. Поради недопуснат участник е изготвено 

предложение за прекратяване на процедурата по предоставяне на концесия на воден 

обект микроязовир „Тетово”. В процес на подготвителни действия е процедурата по 

предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на Плувен комплекс за 

професионален и масов спорт и отдих в Парка на младежта. 

Защита на потребителите 

С цел регулиране на икономиката, контрола на търговската дейност и защита 

интересите на гражданите се извършва превантивен и последващ контрол в обектите 

за търговия, услуги и туризъм. За периода 01.11.2013-30.09.2014 г. са извършени общо 

834 бр. проверки на обекти за търговия, услуги и туризъм на територията на Община 

Русе. Реално внесените суми от наложени глоби и имуществени санкции за периода 

възлизат общо на 7 673,83 лв. 

Издадени са 248 бр. удостоверения за липса на задължения към общинския 

бюджет на фирми и физически лица, като внесената сума за извършената услуга е 

1 488 лв. 

Постъпили са общо 46 бр. жалби на граждани относно рекламации на стоки и 

услуги, както и 26 сигнала на граждани, за които са извършени проверки. Основателно 

са решени около 42% от постъпилите жалби чрез възстановяване на заплатените суми, 

замяна на закупените стоки с нови, безплатен ремонт на дефектиралите уреди и 

изпълнение на исканията на потребителите във връзка с договорените услуги. 
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Селско стопанство 

Периодично е предоставяна информация на кметствата и земеделските 

производители на територията на Община Русе по епизотичната обстановка, 

използването на препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при 

пръскане с химически препарати. Водени се регистри на пчелни семейства във връзка 

със Закона за пчеларството. 

1.2. Общинско предприятие „Русе арт“ 

През отчетния период ОП „Русе арт“ активно работи в посока подпомагане и 

развитие на фестивален, конферентен и културен туризъм в Община Русе чрез успешно 

брандиране на града, създаване на културни събития и разработване на рекламна 

стратегия за популяризиране на русенската култура и творци, като ползва пълният 

потенциал на Доходно здание, градската среда, радио Русе и средствата на рекламната 

комуникация. Чрез разнообразните си форми и насоки на работа – туризъм, култура, 

реклама и радио- и информационно разпространение – ОП „Русе арт“ придобива 

обширен периметър на действие, целящ едно: да допринесе за утвърждаването на 

Русе и региона като привлекателна туристическа дестинация и привлекателно място за 

живеене, наситено с културни събития, допринасящи за издигане на Русе в своето 

икономическото и социално развитие. ОП„РУСЕ АРТ” включва отделни общински 

предприятия и звена – „Радио Русе”, ОП „АРТ” – звено „Реклама” и звено „Туризъм”, 

ОП „Доходно здание”, „Клуб на дейците на културата” и „Общински духов оркестър – 

Биг бенд Русе”. 

През отчетния период в ОП „Русе арт” са разработени и въведени следните 

документи и планове:  

 Вътрешни нормативи за работа в предприятието и във финансово-

икономическата област;  

 Нов ред за документооборота на деловодната система (първоначална 

деловодна обработка, регистрация на данните и крайна обработка на 

документи);  

 Електронен регистър;  

 Промени в Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе 

арт”;  

 Правилник за организацията на работа в ОП „Русе арт”;  

 Правилник за вътрешния ред в Доходно здание;  

 Месечен контрол с представяне на месечни отчети и планове по звена.  

Приходите за отчетния период са в размер на 249 078 лв., като само от външна 

реклама и радиореклама са в размер на 213 327 лв. Реализираните дейности от 

общинското предприятие през този период са по звена и направления както следва:  

„Външна реклама” и „Инженерно – техническо осигуряване” 

Благодарение на работата на това звено са монтирани 4 бр. информационни 

табла пред сградата на Доходно здание за информиране на гражданите и гостите на 
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града за предстоящи културни, туристически, обществени, спортни и други събития, 

мероприятия и инициативи на Община Русе. На територията на гр. Русе са поставени 

нови 20 бр. обществени информационни табла за позициониране на безплатни афиши 

и съобщения на гражданите на града, като сега общият броя на таблата е 33. По 

входно-изходни магистрали на града са поставени 308 бр. знамена. Част от старата 

коледна украса беше ремонтирана като също така е закупена и нова украса. 

Проектирани са винили, плакати, транспаранти, банери и рекламни карета за културни, 

рекламни и туристически събития. Извършена е работа по монтажа и демонтажа на 

сцени, сценично осветление, екрани, знамена, коледни елементи, коледни елхи, къщи 

за Коледен и Мартенски базари, както и поставяне на различни видове знамена и 

рогатки за тържествени събития. Мероприятията от културния календар на Община 

Русе бяха технически обезпечени от служителите в звено „Инженерно – техническо 

осигуряване“.  

През периода са сключени 192 бр. договори за външна реклама, като 31 от тях 

са били с нови клиенти. Реализираните приходи от външна реклама под 3 кв.м. са в 

размер на 202 994 лв. 

„Радио Русе” 

През отчетния период стартира новинарска страница в интернет, фейсбук 

страница и 24-часова радиопрограма в интернет, което прави радиото медия, достъпна 

от всяка точка на света. Реализирани са широки обществени, образователни, културни, 

благотворителни, социални и политически кампании и е постигнато значително 

увеличение на приходите от реклама. Предоставена е информация (чрез създаването 

на профилирани рубрики) на населението относно работата на администрацията. 

Активно участие в разработването и реализирането на идейни проекти, свързани с 

пряката работа на предприятието, както и изработването и излъчването на рекламни 

кампании. 

„Общински Духов Оркестър – Биг бенд Русе“ 

„Общински Духов Оркестър – Биг бенд Русе“ получи номинация за престижните 

национални награди „Кристална лира 2013” в категория „Оркестрово изкуство”, като 

това е първият духов оркестър, който е номиниран в тази категория. Също така 

оркестърът получи 4 награди от Съюза на българските музикални и танцови дейци – 

две „Златна лира” на оркестъра и диригента и две „Сребърна лира” на двама от 

солистите на състава. Оркестърът взе участие в тържествени церемонии и мероприятия 

на Община Русе. Редовно посреща туристически кораби с предимно чуждестранни 

пасажери на пристанище Русе с концертна програма. През отчетния период са 

проведени собствени концерти и участия в национални и международни фестивали и 

конкурси. 

Клуб на дейците на културата (КДК) 
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През отчетния период благодарение на работата на КДК проведохме 

Национална джаз среща в Русе. Представихме 25 книги, 15 филма и 10 музикални 

програми. Проведохме джаз клубове – в КДК – 4 бр., в Доходно здание – 2 бр. и на 

външни сцени също 2 бр. Организирахме 3 бр. изложби и прожектирахме 14 бр. 

филми. Проведохме общо 15 бр. съвместни културни инициативи с различни 

организации и участвахме в 2 регионални фестивала. 

„Доходно здание” 

Изготвихме месечен и годишен Културен календар на Доходно здание. 

Поддържахме електронната логистична система „Оперативен план“ – нанасяне  на 

всички мероприятия в Доходно здание и КДК и изготвихме паспорт за всяко събитие. 

Звено „Доходно здание“ администрира фейсбук страница „Доходно здание“, фейсбук 

страница „Русе арт” и интернет страница „Доходно здание”. Успяхме да увеличим 

ползваемостта на зала „Европа“ с 125% в сравнение с предходния отчетен период, 

броят на мероприятията в Доходно здание е увеличен с 39%, а с 37,7% са увеличени 

приходите от ползване на залите в сравнение с предходния период. 

„Туризъм и маркетинг” 

Закупихме собствено експо оборудване с индивидуален дизайн и визия за 

презентиране на Община Русе на туристически изложение и форуми. Предоставихме 

специализирана туристическа информация, дипляни, брошури, информация за 

културния афиш на Община Русе, за местни атракции, забележителности, музеи, 

забавления, културни събития, маршрути и др. на посетителите на Туристическия 

информационен център (ТИЦ) в Русе. През 2014 г. изготвихме Програма за развитие на 

туризма в община Русе. Актуализирахме информацията в интернет портала – 

www.rusetourism.org. Поддържахме база данни за посещаемостта на туристически 

обекти и използваемостта на легловата база в община Русе. Презентирахме 

възможностите за туризъм в община Русе на туристически форуми, конгреси, панаири, 

изложения, семинари и други събития, както следва: международно туристическо 

изложение – Лондон, международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО“ – 

София, Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново, 

Черноморски туристически форум – Варна и туристическа борса „Планините на 

България – гостоприемство четири сезона” – Пампорово. Участвахме в каталози и 

брошури, както следва: пътен атлас – „България лукс” – две издания и карта Русе, 

участие в национална кампания „Опознай родния край” – отпечатване на брошура с 

туристически обекти, рекламно каре „Русе – илюстрована история”, каталог на 

Българска туристическа камара, списание „Вагабонт” и „Go on air”, рекламна кампания 

в телевизия БГ ИНФО, реклама в пътеводители „Скалните манастири”, „Селата в 

България”, „Русе за гости”. Заснехме филм за един туристически маршрут и създадохме 

медиен продукт на DVD диск, включващ двуезична цветна брошура с карта. Издадохме 

медиен продукт – DVD диск с филма „Русе – европейските премиери на България” на 

немски език и го популяризирахме с подкрепата на големите корабни агенции, 

http://www.rusetourism.org/
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опериращи на територията на страната. Участвахме в подготовката на следните 

мероприятия: целогодишния конкурс „Дунавски Лимес“ на територията на общината; 

първото издание на Годишните награди на Община Русе в сферата на туризма, 

съвместно със Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе; десетото Туристическо 

изложение „Уикенд туризъм”, което се проведе в периода 15-17 май 2014 г.; шестия 

Фестивал на туристическата анимация; Русенския карнавал; фотоконкурса „Запази духа 

на Русе”. Също така изработихме рекламно-информационни материали с обновена 

визия, представящи по модерен и иновативен начин възможностите за туризъм и 

бизнес на територията на Община Русе. 

Община Русе бе отличена с награда за активен принос в развитието на 

историко-археологическия туризъм в България от Варненската туристическа камара 

на Черноморския туристически форум, проведен на 18-20 септември 2014 г. в гр. Варна. 

1.3. Отдел „Общинска собственост“ 

Дейността на отдел „Общинска собственост” е свързана с проучване, 

управление и разпореждане с общинска собственост, поддържане на картотека на 

крайно нуждаещи се граждани и обслужване дейността на Местната комисия по чл. 8 

от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове (ЗУПГМЖСВ). 

Дейност по проучване, управление и разпореждане с общинска собственост 

Със средства от общинския бюджет бяха придобити 9 имота, собственост на 

физически лица за разширение на гробищния парк на с. Сандрово. Новопридобити са 

20 жилищни имота. През отчетния период Община Русе придоби със средства от 

Държавния бюджет 100 % от собствеността на подземните гаражи на новостроящата 

се Спортна зала. 

След решение на Общински съвет – Русе е предоставено на Община Русе право 

на управление на Римската крепост „Сексагинта Приста”, което с договор е 

предоставено на Регионалния исторически музей. 

Активно работим в посока Русе да се 

превърне в първия град с общинско 

летище в България, след като 

Министерството на транспорта взе решение 

за прехвърляне на собствеността на 

летището в с. Щръклево на Община Русе.  

За отчетния период в общинския 

бюджет са постъпили приходи от 

разпоредителни действия в размер на 640 

506 лв., без ДДС, данъци и такси.  

Продължава работата по 

процедурата за извършване на замяна на поземлени имоти в горски територии – 

общинска собственост, с поземлени имоти в горски територии – държавна собственост 
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на териториите на Лесопарка „Липник” и парк „Приста”, където ще се изградят 

съвременни зони за отдих. 

Подпомагане дейността на Местната комисия по чл. 8 от Закон за уреждане правата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

През отчетния период са проведени шест заседания на местната комисия, на 

които са разгледани 102 заявления на правоимащи за изплащане на левова 

компенсация. Те са оформени в искания и са изпратени в Национален компенсационен 

жилищен фонд (НКЖФ). Обработени и изплатени са компенсации на 21 граждани по 

Протокол №3 от 2010 г. 

Дейност по установяване на жилищни нужди 

През периода от 15.10.2013 г. до 30.09.2014 г. в отдела са постъпили 239 

заявления на граждани. Същите са посетени, заявленията са обработени и докладвани 

на заседания на комисията по Наредба №6 на ОбС-Русе. 

1.4. Отдел „Търговия и наемни отношения” 

Организирани и проведени са 21 бр. търгове и конкурси за отдаване под наем 

на общински имоти (сгради и терени общинска собственост). Изготвени са 319 бр. 

заповеди, относно организиране на процедури по отдаване под наем на общински 

обекти, за определяне спечелили тръжните и конкурсните процедури и заповеди за 

последващ контрол, сключени са 165 бр. договори за наем. Подготвени и подписани са 

82 бр. споразумения за обезщетение по чл. 236 от ЗЗД, или общо 247 бр. договори и 

споразумения. Приходите от наеми за периода 01.11.2013 г. – 01.10.2014 г. са в размер 

на 1 075 380 лв. 

През отчетния период работна група, определена със заповед на кмета на 

Община Русе подготви и проведе конкурс за отдаване под наем на търговски обект за 

продажба с преобладаваща част за хранителни и промишлени стоки „Градски хали“ – 

недвижима културна ценност (паметник на културата от местно значение) с месечна 

наемна цена от 15 901,20 лв. с включен ДДС. 

Съгласувани са 118 бр. схеми и проекти за одобряване на схеми и издаване на 

разрешения за поставяне на обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) при извършване търговия на открито, дадени са становища. Издадени са 110 бр. 

разрешения за рекламна, промоционално-търговска дейност, циркове, изложения, 

фестове и др., като в резултат са постъпили приходи в размер на 54 335,00 лв. 

За периода 01.11.2013 г. – 01.10.2014 г. са вписани 783 бр. стационарни и 

нестационарни обекти за търговия, туризъм и услуги. Издадени са 410 бр. 

разрешителни за извършване на търговска дейност на открито. Обработени са 909 бр. 

платежни нареждания от такси за извършена търговия на открито, като са постъпили 

413 598,00 лв. Издадени са разрешения за търговска дейност на открито към обекти – 

спирко-навеси и търговски обекти - павилиони (25 бр.) в обхвата на предоставените на 

концесия спирки от градския транспорт, като постъпилите приходи са в размер на 
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16 128 лв. от внесени такси. Издадени са 159 бр. Заповеди за определена категория, 

вид и капацитет на туристическите обекти. Вписаните туристически обекти за периода 

01.11.2013 г. – 01.10.2014 г. са 164 бр. Постъпилите суми от туристически данък за 

реализирани нощувки са в размер на 84 384,20 лв. и представляват приход в бюджета 

по изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на Община 

Русе. 

За периода от 01.11.2013 г. до 01.10.2014 г. от дейността на отдел „Търговия и 

наемни отношения“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са 

постъпили 1 604 298.00 лв. 

Предприети са мерки за повишаване на събираемостта на наемите и таксите, 

както и за подобряване на организация на работа по обслужване на фирмите и 

гражданите. Оптимизирана е системата на отчитане и следене на дължимите суми и 

предприемане своевременно на необходимите мерки за недопускане на забавяния и 

пропуски в плащанията. 

1.5. Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, Звено „Жилищни 

имоти“ 

Към настоящия момент общинските жилища, стопанисвани от ОП „Управление 

на общински имоти“ са 1 954 бр., в т. ч. 55 бр. от ведомствен фонд на Община Русе. В 

списъка на утвърдените домакинства, които подлежат на настаняване под наем в 

общински жилища през 2014 г. са включени 206 семейства/домакинства. От тях до 

момента са настанени 37. 

На ОП „Управление на общински имоти“ са предоставени за управление и 

9891,681 дка обработваеми земеделски земи и 25120,733 дка пасища, собственост на 

Община Русе. Част от тях са отдадени под наем. 

 

2. Дирекция „Местни данъци и такси“ 

Дирекция „Местни данъци и такси“ изпълнява следните основни функции: 

 Установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси, съгласно 

Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителен процесуален 

кодекс; 

 В предходната точка служителите от дирекцията имат правата и задълженията 

на органи по приходите; 

 Прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на 

качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008. 

Към тази дирекция функционират Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на 

данъкоплатци“ и Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси“. 

Към 30.09.2014 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 17 217 487 лв. или 80,7%, спрямо годишния план по бюджета, в това 

число 3 412 794 лв. задължения от минали години (недобор).  
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По видове данъци и такси изпълнението е както следва:  

 Данък върху недвижимите имоти 3 395 384 лв., представляващи 77,2 % спрямо 

годишния план по бюджета; 

 Данък върху превозните средства 3 006 322 лв., представляващи 88,4 % спрямо 

годишния план по бюджета; 

 Патентен данък 254 225 лв., представляващи 74,8 % спрямо годишния план по 

бюджета; 

 Данък върху придобиване на имущества 2 465 214 лв., представляващи 82,2 %. 

спрямо годишния план по бюджета; 

 Туристически данък 69 467 лв., представляващи 69,5 % спрямо годишния план 

по бюджета; 

 Такса битови отпадъци 8 026 875 лв., представляващи 79,5 % спрямо годишния 

план по бюджета. 

В сравнение със същия период на предходната година са постъпили в повече 

940 990 лв. За отчетния период са събрани 644 272 лв. лихви за просрочие от местни 

данъци и такса битови отпадъци. 

Предприемат се ефективни мерки за повишаване на събираемостта на местните 

данъци и такси, както и в организацията на работа по обслужване на фирми и 

граждани. Голямо значение за постигане на тези цели оказва и внедрения през 2013 г. 

нов програмен продукт по местните данъци и такси. Приети и обработени са 20 072 бр. 

данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в това число 5 724 

бр. за недвижими имоти и 12 694 бр. за МПС. 

Издадени са 13 756 бр. различни видове удостоверения, в това число 7 525 бр. 

за данъчни оценки. Издадени са 420 бр. фиша за административни нарушения по ЗМДТ 

за сумата от 8 790 лв., като постъпленията от тях за отчетния период са в размер на 

8 670 лв. Изпратени са до физически и юридически лица 590 бр. покани за 

недекларирани МПС и 3 540 бр. покани за доброволно изпълнение на задължения от 

минали години. 

Изпратени са 659 бр. покани по чл. 182 от Данъчно-осигурителен процесуален 

кодекс по влезли в сила актове до лица за доброволно издължаване на изискуеми 

местни данъци и такса битови отпадъци за задължения от минали години-недобори. 

Изпратени са 1 059 бр. съобщения за заплащане на задължения по подадени 

декларации по ЗМДТ, преди издаване на актове за установени общински публични 

вземания от данъци и такса битови отпадъци. 

Издадени са 1 025 акта за установяване на общински публични вземания от 

местни данъци и такса битови отпадъци в размер на 1 840 547 лв. Събраните суми по 

актове са в размер на 1 580 127 лв., в това число събрани от частен съдебен изпълнител 

– 463 347 лв. Извършени са 395 бр. данъчни проверки, за установяване на факти и 

обстоятелства за предприятия в производство по несъстоятелност, за протоколи, 

съобщения и др. 
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РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ 

1. Дирекция „Култура и образование“ 

Дирекция „Култура и образование” осъществява политиките на управлението в 

областта на културата, образованието, спорта и младежките дейности на територията 

на община Русе. Работата в тези направления следва заложените приоритети и 

стратегически цели в програмата на кмета за управление в текущия мандат. Към 

дирекцията функционират Отдел „Култура“ и Отдел „Образование, младежки дейности 

и спорт“. 

1.1. Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ 

Образование 

Заложените в управленската програма на кмета приоритети в сферата на 

образованието предвиждат нов подход в работата на Общината към предучилищното 

и училищно образование, както и към академичните среди и нива на обучение, с които 

кореспондират науката, високите технологии и иновациите.  

За първи път през 2014 г. във формулата за разпределение на средствата в 

сферата на образованието, Община Русе въведе компонент „резултати в обучението”, 

което стимулира качеството на образователния процес в училищата. С това Община 

Русе стана първата и все още единствена община в България, която е заложила този 

показател и съответно формира индикатори за наблюдение на качеството в 

образованието. 

Учебната 2013/2014 г. за детските градини в община Русе е първата, през която 

е въведен електронен прием на децата, които постъпват в първа група. 

Информационната система за електронно класиране на децата е разработена от екип 

на дирекцията, като с решение на Общински съвет – Русе са приети правила и критерии 

за прием, които регламентират справедлив подход и откритост на класирането и 

разпределението на децата в детските заведения.  

Електронният прием на децата в детските градини в община Русе се утвърди 

като добра практика. За учебната 2014/2015 г. чрез подаване на електронно 

заявление са класирани и приети всички деца на възраст от три до шест години. 

Въведен е критерий К12 (заявителят/настойникът да имат регистрация по постоянен 

или настоящ адрес в квартала на детската градина, за която кандидатстват по първо 

желание), който улесни избора на родителя. 

 Инфраструктура 

През 2013 г. децата, 

записани в детските заведения 

на територията на общината, са 

близо 4500, през 2014 г. – 5000, 

като близо 2500 от тях са 

обхванати в групи за 
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предучилищната подготовка в детските градини. 

В отговор на растящата необходимост от разкриване на нови групи и 

изграждане на нови детски заведения в Община Русе, през третата година на мандат 

2011-2015 г. завърши изграждането на нова детска градина в кв. „Чародейка” за 4 

групи деца на възраст 3-7 години. Проектът „СВЕТИЛНИК” – социално включване чрез 

единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани 

консултации” по програма на МТСП „Социално включване” е в своя финален етап. Той 

е на стойност 1 340 216,47 лв. Детската градина отвори врати и вече работи с пълен 

капацитет като филиал към ЦДГ „Червената шапчица”. През учебната 2014/2015 г. в нея 

вече се възпитават и обучават общо 100 деца, разпределени в 4 групи.  

В началото на месец септември 2014 г. в кв. „Дружба” е открита нова детска 

градина за 4 групи (с максимален капацитет от 100 деца), като филиал към ОДЗ 

„Снежанка”.  

Изграждането на новите детски заведения в кварталите „Дружба” и 

„Чародейка” благоустрои тези райони на града. Закрити са част от непредпочитаните 

филиали, разположени в жилищни сгради.  

В кв. „Възраждане” през месец март 2014 г. е открит нов филиал на ЦДГ 

„Ралица” за две групи, разположен в сградата на ОУ „Братя Миладинови”, гр. Русе. За 

учебната 2014/2015 г. в него се обучават 50 деца. 

За периода 2011-2014 г. са инвестирани над 345 000 лв. за подобряване на 

условията в детските градини на територията на Община Русе и над 480 000 лв. – в 

училищата. В рамките на тези средства бяха изградени газово-отоплителни инсталации 

в две детски градини – ЦДГ „Незабравка”, ул. „Мидия Енос” и ОДЗ „Синчец”, кв. Средна 

кула. Детските градини са оборудвани с нови котли, газопроводи, защитни централи за 

газ сигнализация и вентилация на обща стойност 70 000 лв. Разходите за отопление 

намаляха с над 50 %.  

До месец септември 2014 г. за текущи ремонти на материално-техническата 

база в детските градини са изразходвани 142 522 лв., в училищата – 470 102 лв., а за 

придобиване на дълготрайни материални активи – 34 335 лв. в детските градини и 

135 608 лв. в училища и обслужващи звена. Реновирани са дворовете и площадките на 

детските градини.  

Най-голямата 

инвестиция 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 
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малко под 1 000 000 лв., чието изграждане приключи.  

За първата, втората и третата година от мандат 2011-2015 г., общата сума на 

осъществените строително-ремонтни работи в учебните заведения е над 9 584 000 лв. 

 Проекти  

Общински детски градини и училища участваха в проекти по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” – Схема „Включващо обучение” – „Училищен плод”, ОП „Развитие 

на човешките ресурси” – „УСПЕХ” – „Да направим училището привлекателно за 

младите хора”, „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 

хоризонти”, „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, „Квалификация на 

педагогическите специалисти”, „Образователна интеграция на деца и ученици от 

етнически малцинства”; в детските градини – „Заедно – ръка за ръка”, „Зъбки като 

перли”, „Спорт за деца в детската градина”, проект ПУДООС – „Обичам природата – и 

аз участвам”, „Здрави деца, щастливо детство” – съвместен проект с ЦДГ в град 

Гюргево, Румъния, международен проект за повишаване на квалификацията на 

училищни и детски педагози Морска академия 2020 „Ученето през целия живот – 

реалност и предизвикателства”, „Изкуството в природата през окото на обектива“ по 

проект Коменски на ЦДГ „Чучулига“, схема „Училищен плод“ към Разплащателната 

агенция на фонд „Земеделие“ – училища и детски градини.  

През отчетния период отдел „Образование, младежки дейности и спорт” 

изпълнява проект по програма на МОН за превенция на ранното отпадане от училище 

и реинтегриране в училищната мрежа на деца от рискови групи. Проектът е на стойност 

143 000 лв. В три русенски училища са създадени клубове, ученически мрежи и събития 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на 

територията на общината.  

Проектното предложение „Равен достъп на деца в риск до предучилищна 

подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран 

подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе”, финансирано по 

ФМ на ЕИП, е одобрено и получава финансиране на стойност 224 780 EUR, по 100% 

грантова схема. Проектът е в изпълнение от 24.09.2014 г. и ще завърши на 30.04.2016 г. 

Към настоящия момент е изпълнено проектиране на СМР в ОДЗ „Снежанка”, ЦДГ 

„Червена шапчица”, ЦДГ „Звездица” и техническо оборудване за ЦДГ „Ралица” и ЦДГ 

„Детелина”.  

Екип на дирекцията разработи тема в областта на неформалното образование и 

участва в национален проект „Пилотна инициатива за дистанционни стажове за 

български студенти, които се обучават в чужбина”. 

Професионалният капацитет на просветните звена, авторитетът на учителите и 

техният социален статус са във фокуса на управленската програма с поредица мерки за 

по-високи стандарти в професионален и житейски план. В рамките на отчетния период 

141 педагози, директори на учебни и детски заведения и служители в общинския отдел 
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ОСМД са участвали в квалификационни школи и обучения по компонентите на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” и специализирани курсове на МОН.  

 Тържества 

През 2014 г. организирахме годишен концерт на детските градини в Община 

Русе, „Всемир на таланти” – Национална панорама на детското и младежко творчество, 

традиционно изложение на средното и професионално образование в община Русе, 

награждаване на отличниците от русенските училища от кмета на Община Русе, 

традиционно шествие на училищата, връчване на Награда „Русе”. 

 Отличия 

Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-

високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото. 

Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма за закрила на деца с 

изявени дарби. През 2014 г. за стимулиране на талантливи ученици са определени 6 

деца за годишни стипендии на обща стойност 9 045,00 лв., 163 деца с изявени дарби и 

високи постижения в различни области са получили еднократна финансова 

подкрепа, с обща стойност 14 922 лв. (в т.ч. са специално наградените талантливи 

пианисти от НУИ „Проф. Веселин Стоянов” за участието им в концерт на сцената на 

„Карнеги Хол” в Ню Йорк). В навечерието на 24 май на специална церемония бяха 

наградени 39 отличници от основни, средно общообразователни училища, езикови и 

професионални гимназии в Русе с награди на стойност 600 лв. В Деня на Народните 

будители Община Русе връчва традиционните плакети и финансова награда по 500 лв. 

на всеки лауреат.  

Общо за отчетния период Община Русе е разпределила над 60 000 лв. 

стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на 348 изявени 

деца в образованието, науката и изкуството. 

 Извънкласни дейности 

В детските градини на територията на общината най-малко 2500 деца са 

обхванати в допълнителни занимания – ранно чуждоезиково обучение, балет, 

фолклорни танци, приложни изкуства и спорт.  

Интелектуалният и творчески потенциал на децата намира реализация в 

Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Русе, който организира 

живота и дейността на учениците през свободното време. Общината подпомага 

дейността като дофинансира делегираната от държавата дейност за развитие на 

изявени ученици по фундаментални и приложно-технически дисциплини.  

През учебната 2013-2014 г. в Център за ученическо техническо и научно 

творчество – Русе (ЦУТНТ) бяха обхванати 1030 ученици от І до ХІІ клас в 84 постоянни 

групи, 6 временни през учебната година и 12 временни през ваканционните дни. В 

национални състезания и олимпиади са участвали 72 ученици, подготвени във формите 

към ЦУТНТ – Русе. Центърът за ученическо техническо и научно творчество инициира и 
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организира 5 регионални състезания в следните направления: математика, 

информационни технологии, английски език и изобразително изкуство, в които 

участват над 1371 ученици. 

Обучението във формите към ЦУТНТ – Русе се осъществява от педагогически 

персонал – 6 щатни бройки. За качествената подготовка на учениците се привличат и 

специалисти от висши учебни заведения и гимназии, като лектори (нещатен персонал). 

През учебната 2013-2014 г. в подготовката на учениците са участвали 19 нещатни 

ръководители на форми. От тях 4 бр. са преподаватели от РУ „Ангел Кънчев”. 

През учебната 2013-2014 г., учениците, обучавани във формите към Центъра са 

участвали в 2 международни, 17 национални и 7 регионални състезания и олимпиади. 

 Предотвратяване и превенция на противообществените прояви на 

подрастващото поколение 

В Центъра за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП) към Местна комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(МКБППМН) Община Русе развива дейност, свързана с участието в проекти и обучения 

по въпросите на детската престъпност. Ползватели на услугите в Центъра са предимно 

родители, които срещат трудности при отглеждането и възпитанието на децата си, 

деца, които нямат умения за самостоятелен живот, деца с поведенчески проблеми или 

в рискова семейна среда, педагози и специалисти, работещи с деца. Дейността се 

осъществява чрез индивидуално или групово консултиране.  

Общият брой на децата, преминали през ЦСАП за 2013 г. е 89, от които 35 са 

случаите, в които са работили психолози от консултативния психологичен кабинет, а 54 

– в приемната на обществения възпитател. За периода януари – октомври 2014 г. в 

Центъра за социална адаптация и подкрепа са осъществени 60 консултации с деца и 

родители. Потребителите на услугите в ЦСАП най-често се отличават с противоправно 

поведение, социална дезадаптация, нередовно посещаване на учебни занятия или с 

риск от отпадане от училищната система, семейни конфликти и др. От началото на 

годината са реализирани 21 бр. диагностични и 39 бр. консултативни интервенции, 

целящи да укрепят позициите на детската или юношеската личност в семейството и в 

училището и да се преодолеят негативните поведенчески прояви. През последните три 

години сериозно се набляга на фамилните консултации за изграждане на по-ефективни 

умения у родителите за отглеждане, възпитание и социализация на децата. 

Младежки дейности и спорт 

През 2014 г. беше приет вторият Годишен план за младежта на община Русе, в 

изпълнение на Закона за младежта. В него са определени приоритетите на общинската 

политика за младежта за календарната година, като дейностите по плана се 

изпълняват с участието на общинското звено Общински младежки дом – Русе и екипа 

на дирекция „Култура и образование”. Инвестирани са в спортните клубове, събития и 

турнири за 520 000 лв., разпределени в следните направления: 
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 Раздел 1 „Ученически и масов спорт” - 63 500 лв. за ученически игри, 

ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в 

неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за 

преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални 

ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, 

организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни 

прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви; 

 Раздел 2 „Състезания под егидата на Община Русе” – 25 000 лв., изразходвани 

от спортните клубове в зависимост от националния спортен календар и Решение 

на общинската комисия; 

 Раздел 3 „Подпомагане на спортните клубове” – 411 500 лв.; средствата са 

определени с Решение на Общински съвет Русе и по Методиката към 

„Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на 

спортните клубове в Община Русе”; специално назначена за случая комисия 

разпределя средствата; подпомогнати са водещи клубове, развиващи спортове 

волейбол, баскетбол, лека атлетика и футбол със средства в размер на 

371 500 лв.; 

 Раздел 4 „Награди” – 10 000 лв. за награждаване на спортисти с високи 

постижения и специален принос за спортната слава на града;  

 Раздел 5 „Резерв” – 10 000 лв.; средствата се разходват след решение на 

Постоянната комисия по Младежта и спорта към Общински съвет Русе със 

Заповед на Кмета на Община Русе. 

 Ученическа спортна школа 

Дейността на Ученическата спортна школа (УСШ) е насочена към 

усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка на 

учениците, към подбора и селекцията на талантливи деца за представителните 

училищни и клубни отбори. УСШ се явява естествено звено между масовия спорт в 

училищата и високото спортно майсторство, което се развива в спортното училище и 

спортните клубове. През учебната 2013/2014 г. в школата работят пет треньора по 5 

вида спорт; лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна гимнастика и 

волейбол. Обхванати са около 500 деца на възраст от І до VІІІ клас. 

 

1.2. Отдел „Култура“ 

„Русе – град с европейска култура и културен туризъм“ е базова стратегическа 

рамка, заложена в управленската програма на мандат 2011-2015 г. Една от 

първостепенните задачи в периода ноември 2013 – ноември 2014 беше развитието в 

областта на културата да е обвързано с ефективно работещи културни институти и 

признати културни продукти в национален и европейски мащаб, привлекателни за 

инвестиции от меценатите и бизнес-средите. В тази връзка основен принцип в 

културните политики бе партньорството и взаимодействието с общинските, 
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регионалните и държавни културни институти, с редица структури от 

неправителствения сектор и местния бизнес.  

В областта на културата отчетният период е белязан от силната обществена 

енергия, която Общината акумулира в процеса по подготовката на кандидатурата на 

град Русе за Европейска столица на културата 2019. Община Русе инвестира активно в 

дългосрочната визия за развитието на Русе като град на свободния дух. Наред с 

подкрепа на традиционно установените културни практики, фестивали и събития 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ бе фокусирана и върху пробиране на 

нестандартни системи и механизми за културно развитие, основани на споделено 

участие на гражданите, културно многообразие, усвояване на нови културни 

пространства и алтернативи за творчество, и не на последно място – партньорство с 

бизнеса в полза на значими за развитието на градската културна среда каузи.  

За постигане на реални резултати в изпълнението на формулираните в 

Управленската програма базови приоритети и цели, особено важна роля изигра и 

общинската фондация „Русе – град на свободния дух“, чиято активна позиция и 

подкрепа за редица граждански инициативи и алтернативни проекти за периода 2013 – 

2014 диверсифицира традиционния културен календар, като добави стойност и 

качествена промяна в развитието на градския културен пейзаж.  

Културни организации 

Дейността на основните културни организации и структури, финансирани от и 

чрез общинския бюджет – Регионалният исторически музей, Регионалната библиотека 

„Любен Каравелов“, Русенската художествена галерия, русенските читалища, 

фолклорен танцов театър „Найден Киров“, държавните културни институти (опера, 

театър и куклен театър) – отстояват и поддържат високия обществен рейтинг и качество 

на русенския културен продукт. Откритите през месец септември 2014 г. нови музейни 

експозиции на РИМ, разположени в обновените експозиционни пространства на 

Историческия музей и в реконструираната сграда на уникалния за страната 

Природонаучен музей (Екомузей) без съмнение ще допринесат за развитието на Русе 

като една от най-привлекателните културни и туристически дестинации в региона и 

България. 
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Читалища 

На територията на Община Русе функционират 23 читалища. Богатата им 

експертиза в областта на културно-образователните, информационни и социални 

практики оформя няколко основни приоритета в тяхната дейност за отчетния период, 

сред които програми и проекти, свързани с честване на национални и местни 

календарни празници, годишнини, исторически дати, културни събития и други 

публични прояви в седалището. Общо над 400 е броят на събитията, които читалищата 

в Русенската община са реализирали за периода ноември 2013 – октомври 2014 г. за 

местната общност. Работи се по разширяване на библиотечните услуги и ускорено 

развитие на читалищните библиотеки като съвременни информационни и интернет 

центрове. Осем от читалищата в община Русе (НЧ “Просвета 1928”, гр. Мартен; НЧ 

“Захари Стоянов – 1937”, гр. Русе; НЧ “Пробуда 1901”, с. Николово; НЧ “Пробуда 1907”, 

с. Тетово; НЧ “Надежда-1908”, с. Ново село; НЧ “Тома Кърджиев -1873”, с. Червена 

вода; НЧ “Георги Бенковски - 1937”, гр. Русе и НЧ “Просвета -1927”, с. Семерджиево) 

работят по Програма „Глобални библиотеки”, в рамките на която читалищните 

библиотеки получиха компютри, софтуер и периферни устройства, използвани 

интензивно за провеждане на безплатни курсове по компютърна грамотност за 

различни възрастови и социални групи. Читалищата се стремят да стимулират 

любителското творчество – дейност, осигуряваща методическа и организационна 

подкрепа на общо 105 художествени, певчески и танцови състави на територията на 

общината. Видима в това направление е тенденцията към нарастване броя на техните 

участия в регионални, национални и международни културни събития. Общият им 

брой за периода е 189. Впечатляващо е и количеството на получените награди и 

отличия – общо 99. Активно се развиват клубни дейности и извънкласни форми на 

обучение като за периода 2013 – 2014 г. читалищата в общината са развили общо 89 

клубни и кръжочни форми, творчески школи, алтернативни и съвременни форми на 

работа, които в по-голямата си част са ориентирани към детската и младежка 

аудитория. Друг основен аспект от работата на читалищата са проектните дейности. 

Наблюдава се чувствителен ръст в развитието на проектната дейност на читалищата 

през изтеклия период (общо 30 реализирани или в процес на реализация проекти). 

Общински културен календар 

Общинският културен календар е в основата на развитието на града като 

културен и фестивален център с национален и международен авторитет и добре 

развита секторна политика в областта на културата. Пример в това отношение са 

изключително успешно развиващите се продукти като МФ „Мартенски музикални дни”, 

фестивалът за съвременна градска култура „Аз, Градът“, Есенният салон на изкуствата и 

културата, Международният литературен фестивал, Европейската театрална 

работилница, Австрийските музикални седмици, детският фестивал на изкуствата „Русе 

– всемир на таланти”, Международният скулптурен симпозиум, Дните на визуалните 
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изкуства (иновационнни формати в общинския културен календар) и др. – събития, 

които постигнаха силен публичен и социален ефект. 

 Международни фестивали и събития: 

 54-ти Международен фестивал „Мартенски музикални дни” (в партньорство 

с Държавна опера Русе, Посолствата на Израел и Австрия, Италиански 

културен институт, Гьоте институт – Германия, Фондация „Америка за 

България“, дарители и спонсори); 

 Международен скулптурен симпозиум 

„Русе – 121 премиери“ (в партньорство 

с Фондация „Русе – град на свободния 

дух“);  

 Европейска театрална работилница 

(партньорски проект с ДТ „С. Огнянов“); 

 Международен конкурс за екслибрис 

Ex Libris – Ex Amore (партньорски 

проект с РБ „Л. Каравелов“); 

 Международен конкурс „Франц Шуберт” (партньорски проект с НУИ „Проф. 

В. Стоянов“); 

 8. „Австрийски музикални седмици” (партньорски проект с Австрийско 

посолство и Русенска филхармония); 

 Международно биенале на миниатюрата (партньорски проект с Дружеството 

на русенските художници, РХГ, СБХ); 

 Международен литературен фестивал Liberatura (партньорски проект с МД 

„Елиас Канети“);     

 Международен конкурс за млади поп изпълнители „Северно сияние“ 

(партньорски проект на Община Русе с ОбМД – Русе и Сдружение „Северно 

сияние“); 

 Международен фестивал „Танцуващата река“; 

 Международна Лимес конференция.  

 Събития и инициативи от местно, регионално и национално значение: 

 Национална джаз среща; 

 Коледно-новогодишен фестивал; 

 Великденско хоро; 

 Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите 

забавления и атракции; 

 Празник на град Русе; 

 Церемония по връчването на годишните награди „Русе“ за постижения в 

областта на изкуството, културата, образованието и науката; 

 Русе – всемир на таланти (Детски фестивал на изкуствата); 

 Фолклорен събор „Златната гъдулка”; 



Отчет на Кмета на Община Русе за третата година от управлението през мандат 2011-2015 г. 

37 

 Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”; 

 Фестивал за съвременна градска култура „Аз, Градът“ (партньорски проект с 

13 културни организации и сдружения от Русе, Варна и София и Фондация 

„Русе - град на свободния дух“); 

 Летен фестивал „Сцена край реката” (партньорски проект с Държавна опера 

– Русе); 

 Есенен салон на изкуствата и културата 

(партньорски проект с културни 

оператори от Русе и София); 

 Ponte Fest: Дни на визуалните изкуства 

(партньорски проект с Дружеството на 

русенските художници, СБХ – Русе); 

 „Европейското кино” (кинолектория); 

 Русенски карнавал;  

 Национален конкурс за художествено 

слово на възрожденска тематика 

(партньорски проект със Сдружение „Про арт“); 

 Национален конкурс за деца - изпълнители на народна музика; 

 Национална литературна награда „Елиас Канети“; 

 Фолклорен фестивал „Северина“; 

 Национален ученически конкурс за литература и журналистика „Стоян 

Михайловски“. 

 Програма „Култура“ – финансирани проекти през 2014 г.  

Община Русе е една от първите в страната, въвела конкурсния принцип за 

финансиране на културни проекти като важен инструмент за повишаване качеството на 

културния продукт, за стимулиране и подкрепа на творческия сектор и културното 

предприемачество. Финансираните през текущата година 24 проекта доказват не само 

богатия творчески потенциал на местните културни оператори, но и безспорния им 

авторитет като посланици на русенската култура на национални и международни 

форуми.  

 Инвестиции в култура 

Инвестираните в култура общински средства през отчетния период, в т.ч. от 

държавен и общински бюджет, от спонсорство, дарения, билети, такси и проекти, 

възлизат на над 2 500 000 лв. Делът на собствените приходи на културните организации 

и дейности е в размер от над 300 000 лв. и сочи значителен икономически ефект и 

повишено качество на културния продукт. С най-висок ръст са реализираните 

собствени приходи от дейностите в рамките на културния календар – 181 106 лв. 

(основно от МФ „Мартенски музикални дни), следвани от собствените приходи на РИМ 

(101 918 лв.) и РБ „Л. Каравелов“.  
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В контекста на политиката на Общината да развива устойчиво и да стимулира 

всички ключови играчи в сектора нарастване с 20% бележи и съфинансирането на 

творческия продукт на трите държавни културни института (опера, театър и куклен 

театър) – от 186 100 лв. през 2013 г. субсидията за 2014 г. е увеличена на 232 000 лв. 

Благодарение на тези дейности са усвоени нови културни пространства и алтернативи 

за творчество. Наблюдаваме повишен ръст и ефективност на междусекторните 

партньорства в полза на значими за развитието на градската културна среда каузи и 

устойчиво развитие на международния и трансграничен аспект в дейността на 

културните оператори. Повишена ефективност на образователния аспект в дейността 

на културните оператори. Осъществени са над 140 събития в рамките на 

международни, национални, регионални и местни фестивали. Реализирани са 50 бр. 

иновативни културни събития в рамките на Фестивала за съвременна градска култура 

„Аз, Градът” (2014), Международния скулптурен симпозиум, Литературния фестивал и 

Дните на визуалните изкуства. Фондовете на РИМ, РБ „Л. Каравелов“ и Художествена 

галерия – Русе бяха попълнени. Наблюдава се развитие на процеса по дигитализацията 

на фондовете в Историческия музей и Художествената галерия. Благодарение на 

общите усилия сме свидетели на ръст на посещаемостта на всички обекти на РИМ като 

за периода обектите са били посетени от общо 49 713 посетители. РИМ проведе 10 бр., 

осъществи общо 5 бр. пътуващи изложби, откри 5 нови и 2 обновени експозиции и 

експозиционни пространства в Историческия музей. За този период открихме обновена 

сграда на Екомузея с експозиции. 

Художествената галерия организира 39 изложби, от които 34 бяха гостуващи. В 

регионалната библиотека бяха представяни 35 книги, 22 изложби, от които 7 

гостуващи. РБ „Л. Каравелов“ осъществени 16 обучения по програмата „Глобални 

библиотеки“. През отчетния период бяха получени 99 награди и отличия от участия на 

любителските читалищни формация в регионални, национални и международни 

фестивали, събори и конкурси. Усилията доведоха до ръст на бюджета за култура и 

културен календар в сравнение с 2013 г. и ръст на съфинансирането на творческия 

продукт на държавните културни институти от 186 100 лв. през 2013 до 232 000 лв. през 

2014 г. Община Русе осъществи финансиране на 24 проекта/организации по програма 

„Култура“ на Община Русе на стойност 52 000 лв. и дофинансира читалищна дейност от 

общинския бюджет в размер на 20 000 лв. 

2. Дирекция „Здравни и социални дейности“  

Дирекция „Здравни и социални дейности“ формира и реализира общинската 

политика в областта на общественото здраве, общинското здравеопазване и 

социалните дейности. Нейни основни функции са да разработва и изпълнява 

краткосрочни програми и дългосрочни стратегии за развитие на здравеопазването и 

социалните дейности на общинско ниво; разработва концепции, единни цели и 

формира ясни приоритети за развитие на програми за промотиране на общественото 

здраве и социалните услуги; формира политики за оптимизиране на мрежата на 
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общинското здравеопазване за по-добро качеството на здравните и социални услуги и 

достъпът им до тях и др. Към дирекцията работят Отдел „Обществено здраве“ и Отдел 

„Социални дейности“. 

2.1. Отдел „Социални дейности“ 

В рамките на последната година успяхме да систематизираме информация за 

броя на потребителите на социални услуги, предоставяни в специализирани 

институции и резидентни услуги в общността. След направен анализ на потребностите 

на жителите на Община Русе актуализирахме и допълнихме Годишните планове за 

развитие на социалните услуги в общината за 2013 и 2014 г. 
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Проекти 

Изпълнихме поетите 

ангажименти в Управленската 

програма за администриране на 

проект „Подкрепа за достоен 

живот“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“.  Чрез 

проекта предоставихме 

социалната услуга „Личен 

асистент“ на лица с увреждания. 

За периода от 01.11.2013 г. до 

месец октомври 2014 г. като 

лични асистенти са работили 138 лица в домовете на 138 потребители от Община Русе.  

След приключването на проект „Социално предприятие – обществена 

трапезария“, финансиран от Европейския социален фонд, за продължаване 

предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“, Община Русе 

разработи и защити проект „Осигуряване на устойчивост на обществената трапезария 

в Община Русе“ пред фонд „Социално закрила“ на Министерството на труда и 

социалната политика (МТСП). Средствата са отпуснати за храна на 99 потребители в 

периода 01.08.2013 г. – 30.04.2014 г. и за други разходи, свързани с предоставяне на 

услугата. Осигурена е заетост на 12 лица от рискови групи (самотни родители, 

многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на 

социално подпомагане). От 01.05.2014 г. до 30.09.2014 г. финансирането на дейността е 

от бюджета на Община Русе, а от 01.10.2014 г. – отново от фонд „Социална закрила“. За 

периода ноември 2013 г. – октомври 2014 г. услугите на Обществената трапезария са 

ползвали 157 потребители при капацитет 99 места.  

Община Русе продължава изпълнението на проект „И аз имам семейство“. 

Увеличава се броят на утвърдените професионални и доброволни приемни семейства. 

През приемни семейства от началото на проекта са преминали 42 деца, от които 14 са 

осиновени и 11 са реинтегрирани в биологичното си семейство. Към настоящия момент 

в приемни семейства са настанени 18 деца. Община Русе е сред общините, партньори 

на АСП. По проекта са усвоени 270 818,01 лв. до месец октомври 2014 г. включително. 

Общинска администрация Русе е изпратила предложение за разкриването на 

социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ в гр. 

Русе и „Дневен център за стари хора“ в с. Тетово като делегирани от държавата 

дейности в Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе. 

Община Русе активно изпълнява заложените цели в документа „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България“, приет от Правителството 

през месец декември 2009 г., Плана за действие за неговото изпълнение, както и 

заложените мерки в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община 
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Русе за намаляване броя на децата в специализираните институции. За периода 

01.01.2011 г. – 01.01.2014 г. капацитетът на Дома за деца, лишени от родителски грижи 

(ДДЛРГ) „Надежда“ е намален от 75 на 15 места. С решение на Общински съвет – Русе 

бе взето решение за закриване на ДДЛРГ „Надежда“ – Русе, считано от 01.09.2014 г.  

По проект „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от 

резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст 3-18 г. в Община 

Русе“, финансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, са получени 633 703,82 лв. за предоставяне на социални услуги в три центъра 

за настаняване от семеен тип. От 

09.05.2014 г. започна поетапното 

настаняване на деца и младежи с 

физически и умствени увреждания, 

които са били отглеждани в домове за 

деца с увреждания на територията на 

цялата страна. Нает е персонал от 39 

лица, който е ангажиран с 

подготовката, преместването и 

предоставянето на грижи в близка до 

семейната среда на общо 42 деца и 

младежи, като към настоящия момент 

са настанени 38 потребители на 

социалната услуга.  

С намаляването на капацитета и последвалото закриване на ДДЛРГ „Надежда“ 

са освободени подходящи помещения, което позволява разкриване на социалната 

услуга „Дневен център“ за младежи с увреждания с капацитет 25 места, като предстои 

провеждането на конкурс за избор на доставчик на социалната услуга.  

След проведен конкурс за доставчик на социалната услуга на 11.11.2013 г. 

започна дейността си нов Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, с 

капацитет 20 места, в който се прилага иновативна форма на подкрепа – „заместваща 

грижа“ за период от време, съобразно инцидентно възникнали потребности на 

родителите, свързани с провеждане на лечение, включване в образователни програми 

и др. Центърът е разкрит в помещения на ДДЛРГ „Надежда“ след намаляване на 

капацитета на институцията. 

След закриването на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Райна Гатева“, 

през месец април 2013 г. в същата сграда разкрихме две нови социални услуги: 

„Наблюдавано жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип“ за хора с психични 

разстройства. През месец юни 2014 г. Община Русе подписа договор с Агенцията за 

социално подпомагане за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ за изпълнение на проект „Живот в общността“ на 

стойност 280 493,59 лв., с който поехме ангажимент за гарантиране устойчивост на 

новосъздадените социални услуги със средства от безвъзмездната финансова помощ 
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за срок не по-малък от пет години. На 04.06.2014 г. в двете нови социални услуги са 

настанени общо 23 потребители. През месец юли 2014 г. Общински съвет – Русе прие 

решение., с което даде съгласие Община Русе да разкрие социалните услуги 

„Наблюдавано жилище“ и „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични 

разстройства като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2015 г. След 

приключване на финансирането на услугата по проекта през 2015 г. предстои 

обявяване на конкурс за доставчик на услугите като делегирана държавна дейност. 

Община Русе изпълнява проект по схема за БФП „Шанс за щастливо бъдеще“ – 

компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за 

деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години" за 599 

967 лв. Целта е разкриване на 7 иновативни интегрирани услуги за деца от 0 до 3 

години на мястото на трансформирания Дом за медико-социални грижи за деца 

(ДМСГД) в гр. Русе. Към момента настанените в дома деца са изведени и предстои 

закриване на дома. Чрез новите дейности децата на възраст от 0 до 3 години и техните 

родители ще имат възможност да ползват услуги в Специализирана резидентна грижа 

за деца до 7 г. с потребност от постоянни здравни грижи, Звено „Майка и бебе“, 

Дневен център за деца с увреждания, Семейно-консултативен център, Център за 

майчино и детско здраве, Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването и 

Център за психично здраве за деца. Проектът стартира през септември 2014 г. и е с 

продължителност 14 месеца. Общият капацитет на социалните услуги е 151 деца, 

обслужвани от персонал от 56 души. 

Приключи изпълнението на проект „Звено за услуги в семейна среда“ по схема 

за БФП „Помощ в дома“ на 30.04.2014 г. С решение на Общински съвет – Русе се 

създава „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж, което 

продължава дейността на проекта с финансиране от общинския бюджет от 01.05.2014 

г. със срок на устойчивост една година. В звеното е назначен персонал от 21 служители, 

от тях 1 социален работник, 17 домашни помощници и 3 социални асистенти, които 

предоставят почасови услуги в домовете на 53 потребители – самотно живеещи 

възрастни или хора с увреждания. 

Разкриване на социални услуги 

През 2014 г. успешно продължава дейността на разкритите в предходни години 

социални услуги, резултат от доброто сътрудничество на Община Русе и 

неправителствения сектор и доказаното качество на социалните услуги, предоставяни 

от доставчиците:  

 Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа за деца и 

Приют за лица с доставчик на услугата Русенска католическа организация 

„Каритас“; 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания с доставчик на услугата 

сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“;  

 Дневен център за стари хора с доставчик Фондация „Трета възраст“ 
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 Защитено жилище и Дневен център за хора с психични разстройства вследствие 

на зависимости и Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с 

психични разстройства с доставчик „Център за консултиране и кратка терапия 

„Решения“; 

 Комплекс за социални услуги за деца и семейства с доставчик СНЦ 

„Еквилибриум“; 

 Защитено жилище и два Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с 

психични разстройства с доставчик Център за психично здраве; 

 Приют за безнадзорни деца и Център за работа с деца на улицата с доставчик 

БЧК; 

 Защитени жилища за хора с психични разстройства с доставчик Фондация 

„Приятелска подкрепа“, 

 Два дневни центъра за деца с увреждания – седмична грижа, Център за 

социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното 

развитие и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца с 

увреждания с доставчик на услугите Сдружение „Дете и пространство“; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, с доставчик Съюз 

на слепите в България. 

2.2. Отдел „Обществено здраве“ 

В изпълнение на заложените цели в Програмата за управление на Община Русе 

за мандат 2011-2015 г. въведохме централизирано електронно класиране и прием на 

децата в общинските детски ясли. Разработихме правила и критерии за класиране и 

прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе, които бяха 

приети от Общински съвет – Русе. 

Отчитайки тенденцията за по-голям брой неудовлетворени молби за прием на 

деца в детските ясли в периода 2013 г. – 2014 г., както и данните от направения анализ 

за съотношението на броя деца в яслена възраст и наличните възможности да се 

задоволят техните потребности от грижа, Община Русе предприе действия по 

въвеждане на услугата „Полудневна грижа в детските ясли“ с цел по-рационално 

използване базата на детските ясли, тъй като реалното присъствие на деца в тях е 

около 70% от списъчния състав. Причините са свързани с боледуване на децата, 

домашни причини, по-бавна адаптация и други. Очаква се с тази форма на отглеждане 

да се удовлетворят желанията на родители, които работят на непълен работен ден, на 

почасово работно време, студенти или такива с по-ниски доходи. Иновативната 

почасова услуга стартира от 01.04.2014 г. 

От 02.06.2014 г. в Община Русе стартира автоматизирана електронна система 

Програмен продукт „Сладко бебе” за управление и контрол на задълженията и 

заплащането на месечните такси в детските ясли. При заплащане на таксите в 

съответната детска ясла родителите получават електронни приходни квитанции с цел 

по-бързо и качествено обслужване на родителите.  
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През 2014 г. в Детските ясли и Детска млечна кухня са извършени следните 

ремонтни дейности: 

 Детска ясла № 4 – извършен частичен ремонт, включващ цялостно боядисване 

на първа група, поставяне на балатум в спалното помещение, ламинат в 

игралното помещение, боядисване на игрална и спалня в четвърта група, 

боядисване на помещението за игра в трета група, частично боядисване на 

коридора на последния етаж; 

 Детска ясла № 6 – основен ремонт на кухненски блок; 

 Детска ясла № 8 – извършен ремонт на ВиК и ел. инсталация на 

воднозакалителен комплекс; облицоване от вътрешната страна на басейна с 

нови стъклокерамични плочки; основен ремонт на козирката на детската ясла; 

подмяна на улуци. 

Медицинското обслужване в детските градини и училищата на територията на 

Община Русе се осъществява в 80 разкрити здравни кабинети към училища, детски 

градини и техните филиали от 83 медицински специалисти. През 2014 г. Община Русе 

разкри две новопостроени детски градини и два филиала към детски градини, в които 

бяха разкрити 4 здравни кабинета и назначени 7 медицински сестри.  

С цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти, Община Русе 

ежемесечно организира обучения по проблемите на профилактиката и промоцията на 

здравето сред подрастващите с участието на специалисти от Регионалната здравна 

инспекция – Русе. През настоящия период Община Русе организира обучение на всички 

медицински специалисти, назначени в образователните институции от експерти на БЧК 

за оказване на първа помощ при спешни състояния, на стойност 1600 лв.  

През настоящия отчетен период Община Русе закупи лекарствени средства и 

консумативи за спешните шкафове в здравните кабинети на стойност 14 993 лв., 

оборудване и инструментариум за здравните кабинети на стойност 18 889 лв., 

канцеларски материали за водене на задължителната документация от медицинските 

специалисти на стойност 2 945 лв. и организира микробиологични и паразитологични 

изследвания на служителите в детските ясли и медицинските сестри в здравните 

кабинети на стойност 1 626 лв.  

Детска млечна кухня в община Русе е обособена структура, в която медицински 

и други специалисти приготвят и предоставят храна за 600 деца на възраст от десет 

месеца до тригодишна възраст, както и за 627 деца от детските ясли.  

През 2014 г., във връзка с приетата Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословно 

хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и 

разработения „Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 

годишна възраст", утвърден от Министерството на здравеопазването, Община Русе 

предприе действия за промяна в броя на менютата по групи, предлагани от Детска 

млечна кухня - Русе. Промяната се наложи поради въведените нови изискванията на 

Министерство на здравеопазването, което определи две възрастови групи за хранене 

на деца от Детска млечна кухня: от 10 месеца до 1 година и от 1година до 3 години. 
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В тази връзка кметът на Община Русе предложи на Общински съвет - Русе за 

получаване на храна за обедно хранене на децата от 10-месечна до 3-годишна възраст 

родителите да заплащат стойността на двата вида меню по групи: 

 Група № 1 (деца от 10 месеца до 1 година) - 1,05 лв./дневно; 

 Група № 2 (деца от 1 до 3 години) - 1,05 лв./дневно.  

Отдел „Обществено здраве” към Дирекция „Здравни и социални дейности” 

организира дейностите по реализиране на Програма „Асистирана репродукция”. През 

2013 г. Общински съвет – Русе прие промени в задължителните изисквания при 

подбора на кандидатите за финансиране по програмата. Те позволиха да се 

финансират изследвания и процедури, свързани с подготовката за асистирана 

репродукция, извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК). През 2014 г. одобрение за включване в Програма „Асистирана 

репродукция“ са получили 29 семейни двойки. Към периода на отчитане две от тях са 

представили необходимите отчетни документи и са подпомогнати със средства в 

размер до 2500 лв. Предвидените средства от общинския бюджет са в размер на 40 000 

лв. 

През 2014 г. в община Русе се реализира програма за превенция и профилактика 

на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас. Целта е ранно откриване на начални 

гръбначни промени от патологичен тип сред децата от 1 до 4 клас в Община Русе. 

Извършени са 2 скрининга сред всички ученици от І - ІV клас в общината, като са 

обхванати 5 200 деца. Проведени са двумесечни лечебни курсове на 80 деца в община 

Русе. Проведената лечебна гимнастика е довела до намаляване броя на децата с 

гръбначни изкривявания. Инвестираните средства от общинския бюджет са в размер 

на 6 400 лв. 

През 2014 г. на територията на община Русе се реализира общинска програма за 

провеждане на профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици 

по сключен договор. Инвестираните средства от общинския бюджет са в размер на 59 

500 лв. Обхванати са всички спортуващи деца и ученици от Община Русе с цел 

намаляване на риска от претоварване с физически упражнения и спорт. За периода 

януари – септември 2014 г. са проведени 72 бр. начални медицински прегледи; 2 655 

бр. периодични медицински прегледи; 7 381 бр. предсъстезателни медицински 

прегледи и 100 бр. периодичен преглед (с биохимия). Към момента са изразходвани 51 

582 лв. от договорените 59 500 лв. 

Отдел „Обществено здраве” оказа съдействие за успешното реализиране на 

Превантивна здравна програма „СИНДИ“ – „Здрави деца в здрави семейства". 

Програмата е насочена към подобряване здравословното състояние на децата и 

учениците в община Русе. Обхванати са ученици от 25 училища. Инвестираните 

средства от общинския бюджет са в размер на 4 000 лв. 
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РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

1. Дирекция „Екология и транспорт“ 

Сред основните функции, които дирекцията изпълнява са организиране и 

провеждане на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на общината 

по опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта; 

разработване и съгласуване на предложения за оптимизиране на транспортната схема 

за обществен транспорт в общината; изготвяне на планове и програми за поддържане 

на зелените площи; осъществяване на координация и контрол на фирмите, 

извършващи дейности по транспорта, строителство, сметосъбиране и сметоизвозване, 

снегопочистване, почистването и поддържането на териториите, предназначени за 

обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации, както и контрол по 

изпълнението на сключените договори и др. 

1.1. Отдел „Екология“ 

Дейността на отдел „Екология” е насочена към предотвратяване замърсяването 

на компонентите на околната среда, намаляване на вредното въздействие на 

антропогенните фактори и подобряване състоянието на околната среда. През отчетния 

период служителите на отдел „Екология” осъществяваха контрол върху изпълнението 

на дейности, възложени на външни изпълнители по реда на Закона за обществените 

поръчки, сред които: 

 Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Русе. По тази 

дейност финансовите средства, които изплатихме, са в размер на 2 729 210,90 

лв.; 

 Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Русе, в това 

число снегопочистване. По тази дейност финансовите средства, които 

изплатихме, са в размер на 3 395 635,80 лв.; 

 Снегопочистване на входно-изходните участъци от републиканската пътна 

мрежа, преминаваща през гр. Русе. По тази дейност финансовите средства, 

които изплатихме, са в размер на 293 766,23 лв. 

 Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, инертни и 

опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. По 

тази дейност финансовите средства, които изплатихме, са в размер на 

675 395,86 лв. 

 Поддържане проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град 

Русе. По тази дейност финансовите средства, които изплатихме, са в размер на 

79 088,42 лв.; 

 Дезинсекция, дезакаризация и растителна защита на територията на Община 

Русе. По тази дейност финансовите средства, които изплатихме, са в размер на 

280 739,09 лв.; 
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 Поддържане и почистване на зелените площи на територията на гр. Русе. По 

тази дейност финансовите средства, които изплатихме, са в размер на 

2 035 547,32 лв. 

През месец декември 2013 г. приключи рекултивацията на сметището в кв. 

„Средна кула”, местност „Арнаут дере“, изпълнена по проект EuropeAid 

120520/D/SV/BG по ИСПА, мярка „Подготовка на работни проекти, тръжна 

документация и изпълнение на строителен надзор за дейностите по закриване на 14 

общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, 

Севлиево, Силистра и Созопол”. Сметището е прието от Държавна приемателна 

комисия с Протокол образец 16 като строеж втора категория, съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията, и има издадено Разрешение за ползване №СТ05-

2312/18.12.2013 г. от Дирекцията за национален строителен контрол. За обекта е 

извършено първото замерване от 30-годишния мониторинг за определяне състоянието 

на рекултивираното сметище, съгласно изискванията на Наредба №6 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. С Протоколи от 24.06.2014 г., 

одобрени от Министъра на околната среда и водите, е приета биологичната 

рекултивация на сметищата в селата Басарбово, местност „Кантона“, и Сандрово, 

местност „Барата“, рекултивирани по проект EuropeAid 120520/D/SV/BG. Дейностите по 

рекултивация на трите селски сметища възлизат на 804 000 евро. 

На 28.08.2014 г. стартираха дейностите по рекултивация на клетка 1 за 

неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и 

опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, поради 

изчерпване на капацитета ѝ. Стойността на строително-монтажните дейности по 

рекултивацията е 2 440 726, 84 лв. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца, от 

които 12 месеца за извършване на строителните и рекултивационните дейности и 12 

месеца период за установяване на дефекти и поддържане на биологичната 

рекултивация. 

Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда за финансиране реализацията на 

проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на 

територията на гр. Русе“. Стойността на финансовата помощ в размер на 22 411 594,40 

лв. е за извършване на строително-монтажните и рекултивационни дейности от 

избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител – ДЗЗД „Обединение 

Еко Емстрой“. Строителният надзор на стойност 547 200 лв., финансиран от общинския 

бюджет, ще се осъществява от ДЗЗД „Консултанти депо – Русе“ по силата на сключен с 

Община Русе договор. Реализацията на проекта ще окаже положителен ефект върху 

околната среда, тъй като депото се класифицира като депо с много висок рисков 

потенциал, поради депонираните на него опасни отпадъци (гудрон).  

През месец ноември 2013 г. беше сключен договор с „Топлофикация Русе” 

ЕАД за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху поземлен 



Отчет на Кмета на Община Русе за третата година от управлението през мандат 2011-2015 г. 

48 

имот с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта на гр. Русе за изграждане на 

инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци за регион Русе. 

Инсталацията ще бъде разположена в непосредствена близост до Регионално депо - 

Русе, като „Топлофикация Русе” ЕАД се ангажира да приема безвъзмездно битовите 

отпадъци на регион Русе (общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан). 

Изграждането на инсталацията, възлизащо на 14 000 000 лв. и ще бъде реализирано 

изцяло със средства на дружеството. Инсталацията за сепариране ще осигури 

предварително третиране на отпадъците на регион Русе, преди депониране на 

Регионално депо – Русе, по отношение на намаляване на обема и количеството им, 

улеснявайки по-нататъшното им третиране.  

Върху отдаден под наем от 

Община Русе терен, намиращ се в 

непосредствена близост до 

Регионално депо – Русе, на 

14.04.2014 г. беше открита мобилна 

инсталация за оползотворяване на 

строителни отпадъци. 

Инсталацията е на стойност 220 000 

евро, като общата стойност на 

направените на площадката 

инвестиции от „Астон сервиз“ ООД е 

над 700 000 лв. Експлоатацията на 

инсталацията ще допринесе за постигане на целите за материално оползотворяване на 

строителните отпадъци и намаляване на дела на депонираните строителни отпадъци.  

Във връзка със сключен на 03.06.2014 г. договор с „Екотой – сервиз“ ООД, на 

територията на гр. Русе, кв. „Долапите” и кв. „Средна кула” са разположени 20 броя 

мобилни тоалетни кабини. Тоалетните кабини са позиционирани в близост до спирки 

на градския транспорт и места с голям човекопоток. 

За осигуряване нормалното функциониране на организираната на територията 

на гр. Русе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, през месец май 

2014 г. Община Русе сключи договор за наем с „Екопак България“ АД. Съгласно 

договора, на дружеството са отдадени под наем специализиран сметосъбиращ 

автомобил, 199 бр. контейнери за пластмаса и метали и 139 бр. контейнери за стъкло, 

собственост на Община Русе. 

През месец септември 2014 г. Община Русе сключи договор за изготвяне на 

Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите на замърсители и достигане 

на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе. 

Актуализацията на програмата има за цел намаляване на нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5, 

тъй като атмосферният въздух на територията на общината е с нарушено качество по 

тези два показатели. 
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С цел подобряване на 

жизнената среда на децата на 

гр. Русе, през месец ноември 

2013 г. е сключен договор за 

обновяване на 40 детски 

площадки на територията на гр. 

Русе. Към месец октомври 

2014 г. са обновени 20 бр. детски 

площадки, като обновяването е 

извършено в съответствие с 

изискванията на Наредба №1 за 

условията и реда за устройството 

и безопасност на площадките за 

игра.  

През 2014 г. стартираха дейности по ремонт и обновяване на 2 бр. спортни 

игрища – бл. „Родопи” в ж.к. „Здравец-север” и бл. 305 в ж.к. „Чародейка-Г-север”, 

както и дейности по благоустрояване на бл. 1 – бл. 3 в ЦЮР. 

Извършени са доставка и монтаж на 123 бр. пейки след изготвена и одобрена 

схема за поставяне. Стойността на инвестицията е 21 894 лв. 

Извършена е паспортизация на озеленени площи – VІІ етап, с картотекиране на 

дървесната растителност в ж.к. „Здравец“, „Здравец – изток“ и „Родина 1, 2, 3 и 4“. 

В изпълнение на дейностите по Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Русе са издадени 214 броя 

регистрационни карти за домашни кучета. Извършени се планови и извънредни 

проверки в паркове и градски градини. 

За трета поредна година Община Русе се включи в националната кампания „Да 

изчистим България за един ден”, като служителите на отдел „Екология” бяха 

ангажирани с подготовката и провеждането й. 

През отчетния период отдел „Екология“ извършва и текущи и административни 

дейности, свързани с изготвяне на маршрутни листи за транспортиране на строителни 

отпадъци, строителни разрешения, удостоверения да въвеждане в експлоатация, 

актове за установени административни нарушения и наказателни постановления, 

ежедневни и седмични справки с констатирани проблеми по отношение на чистотата, 

състоянието на техническата инфраструктура, популацията на безстопанствените кучета 

и др. 

1.2. Отдел „Транспорт“ 

За периода ноември 2013 - октомври 2014 г. от отдел „Транспорт“ са 

реализирани задачи свързани с транспортното обслужване на населението. Основно 

са извършвани дейности по подготовка на поръчка по Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на автобусните линии от Републиканската, Областната и 
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Общинската транспортни схеми с изтичащи на 31.12.2014 г. договори, обособени в 14 

бр. позиции. Проведени са три заседания на Комисията по транспорт във връзка с 

приемане и реализиране на промени в разписания и маршрути на линии главно от 

Общинската транспортна схема, свързани с подобряване обслужването с транспорт на 

населените места от общината. Внесени и утвърдени от Общински съвет - Русе са две 

предложения, свързани с подобряване услугата обществен транспорт на територията 

на общината. Извършена е промяна в Областната транспортна схема в направленията 

Червен и Батин, съгласувана с кметовете на населените места за подобряване на 

транспортната свързаност с гр. Русе. Ежемесечно са изготвяни справки за 

разпределение на средствата от Републиканския и Общинския бюджети за 

извършената транспортна работа от операторите в обществения транспорт: 

процентното дялово участие в обслужването по транспортните схеми; 

Друго основно направление на работата на отдел „Транспорт“ е организация и 

безопасност на движението. В рамките на тази дейност са проведени 11 заседания на 

Общинската комисия по организация и безопасност на движението, на които са 

разгледани и обсъдени над 283 бр. сигнали и предложения, свързани с подобряването 

на организацията на движението в града. Предприети са действия за привеждане на 

„изкуствените неравности“ в съответствие с Наредба №РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за 

условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени 

неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и 

изискванията към тях на МРРБ и МВР. В тази връзка са изградени 5 бр. повдигнати 

пешеходни пътеки на: ул. „Н. Петков“, ул. „Тулча“, бул. „Липник“, бул. „Цар 

Освободител-АГ юг”, ул. „Стрешер планина“ за СОУ „В. Левски“ и в кв. „Средна кула” и 

едно повдигнато кръстовище: ул. „Тича“ - ул. „Петрохан“. Извършена е промяна в 

циклограмата за управление на две светофарно регулирани кръстовища с цел 

премахване на конфликти и намаляване на транспортните задръжки („Липник-Дебър” 

и „В. Левски-Хр. Ботев”). Синхронизирано е управлението на кръстовищата ул. „Сент 

Уан” - ул. „Стефан Стамболов” и ул. „Сент Уан” - ул. „Николаевска”. Определени и 

сигнализирани са 18 бр. места за паркиране на инвалиди в различните квартали на 

града. Монтирани са 600 л. м. стандартни предпазни огради и 205 л. м. ограничителни 

сфери за канализиране на 

пешеходните потоци и 

обезопасяване на местата за 

пресичане, включително района на 

кръговото кръстовище: ул. „Тулча“ 

– ул. „Потсдам“ при Пени маркет.  

Извършени са подобрения в 

постоянната организация на 

движението чрез монтирането на 

320 бр. пътни знаци и полагане на 

хоризонтална маркировка близо 
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5 505 кв. м, от които по-голямата част със студено пластична боя с много по-голяма 

трайност, положена на всички пешеходни пътеки около учебните заведения и 

кръстовищата с интензивно движение.  

Монтирани са спиркови указатели на 11 бр. спирки на масовия градски 

транспорт. Взетите решения са реализирани на 90% от ОП „Комунални дейности”, а по 

някои от тях се работи в момента. Издадени са 53 бр. заповеди за въвеждане на 

временна организация на движението при извършване на ремонтни дейности по 

инженерните мрежи и свързаните с изграждането на строителните обекти на 

територията на общината.  

Общинска администрация активно работи по проект „Интегрирана система за 

градски транспорт на гр. Русе”. За отчетния период в рамките на този проект е взето 

участие в подготовката и провеждането на 8 бр. процедури за избор на изпълнители по 

ЗОП. Подписани са 8 броя договори. Одобрен е план за велосипедна мрежа на гр. Русе. 

Одобрен е първи етап за изграждане на 14 км веломрежа. Предстои обявяване на 

поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за изграждането им. 

Започва строителството по 

Компонент 4 – „ Изграждането на 

подлез при жп линията за свързване на 

кв. „Родина” с центъра“.  Одобрени 

варианти на идеен проект за 

организация на движението по 

Компонент 5 „Подобряване 

достъпността до ОГТ в кв. „Чародейка“. 

Одобрени са варианти на идеен проект 

за организация на движението по 

Компонент 3 „Улесняване на достъпа 

на ОГТ по бул. „Цар Освободител”. Подготвят се допълнителни споразумения към 

основните Договори за обществена услуга (ДОУ) с операторите в ОГТ в съответствие с 

изискванията на Регламент 1370/2007 (ЕО). 

Във връзка с контрола, свързан с обществения превоз на пътници ежедневно от 

началото на 2014 г. са извършени над 200 проверки от инспекторите по контрол при 

Община Русе, основно по изпълнението на маршрутите и разписанията на масовия 

градски транспорт и междуселищните линии в рамките на общината. Най-често 

констатираните нарушения са отклонения от контролните времена, за което е взето 

отношение като са наложени 11 бр. глоби по сключените договори и са отправени 14 

бр. писмени предупреждения до изпълнителите. 

За периода ноември 2013 - октомври 2014 г. от отдел „Транспорт“ са издадени 

разрешителни и холограмни стикери за упражняване на таксиметрова дейност (нови, 

подновени поради изтичане на срока и дубликати – 274 бр.); карти за паркиране на 

хора с увреждания, заведени в регистър (604 бр.); разрешителни за движение на извън 
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габаритни товари и пропуски за въведените специализирани режими на движение 

съгласно Закона за пътищата и Наредба №18 на Общинския съвет-Русе. 

2. Общинско предприятие „Комунални дейности“ 

ОП „Комунални дейности” е специализирано звено на бюджетна издръжка към 

Община Русе за поддържане на уличната пътна мрежа и осветлението на територията 

на общината, както и обслужване на зоните за кратковременно паркиране и приют за 

безстопанствени животни и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. За 

периода ноември 2013 г. – октомври 2014 г. в ОП „Комунални дейности“ сме работили 

в няколко направления, включващи редица дейности, а именно: 

 Направление „Автотранспорт, механизация и строителство“ 

За месеците ноември и декември 2013 г. са положени 547 т. асфалт, от които 82 

т. за изкърпване и направа на тротоари по бул. „Липник“, ул. „П. Хитов“, бл. „Русия“, ул. 

„Котовск“, ул. „Браила“, бул. „Цар Освободител“. За изкърпване на дупки на уличната 

мрежа както в града, така и в кв. „Долапите“ и кв. „Средна кула“  са положени 4365 т. 

асфалт. За същия период са възстановени тротоари с тротоарни плочки по ул. 

„Александровска“, ул. „В. Търново“, ул. „Муткурова“, ул. „Б. Войвода“ и други. 

За периода януари-септември 2014 г. са положени 8798 т. асфалт, от които 100 т. 

за направа на тротоар по ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Г. С. 

Раковски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Дондуков-Корсаков“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Проф. 

Баларев“, ул. „Тича“, ул. „Петрохан“ и ул. „Згориград“. Изкърпена е уличната мрежа и е 

изграден нов обслужващ път с паркинг пред бл. „Плиска“, алея „Синчец“, ул. „Драва“, 

детска градина в кв. „Дружба“ 3. Разширен е обслужващият път пред бл. 32 в кв. 

„Дружба“ 3. Преасфалтирани са ул. „Зорница“, посока Касева чешма и две улици в гр. 

Мартен и в с. Сандрово. Направено е разширение на клетката за мечки в лесопарк 

„Липник”.  Възстановени са тротоари с тротоарни плочки по ул. „Александровска“ и ул. 

„Г. С. Раковски“ и др. 

 Направление „Улично осветление и пътна сигнализация“ 

В това направление общинското предприятие е положило 5504,87 м2 

хоризонтална пътна маркировка. Изработени и монтирани са следните вертикални 

пътни сигнализации: 

 Пътни знаци (ПЗ) и съоръжения за монтирането им (ПЗ със скоби за 

закрепване до 0,52 м2 - 416 бр.; 

 ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 м2 до 1,50 м2 – 5 бр.; 

 Улични табели – 3 бр.; стойки за ПЗ – 3,0 м – 282 бр., 3,5 м – 121 бр., 4,0 м –10 

бр., 1,0 м – 410 бр., 1,5 м – 185 бр., 2,5 м –104 бр., 2,0 м – 194 бр.; 

 Антипаркингови сфери – 124 бр.; 

 Антипаркингови стълбчета – 72 бр.; стълбчета за мантинели – 30 бр.; 

 Изработване на спиркови указатели – 12 бр.; 
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 Монтаж на вертикална пътна сигнализация в гр. Русе (ПЗ със скоби за 

закрепване до 0,52 м2 – 321 бр., ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 м2 до 

1,50 м2 – 2 бр.; улични табели – 3 бр.).  

Изработени, ремонтирани и монтирани са парапети (стандартен, тръбен), 

антипаркингови стълбчета, сфери и реперни стълбчета както следва: 

 Монтаж на антипаркингови стълбчета – 225 бр. и сфери – 137 бр; 

 Възстановяване на парапети стандартен, висок, тръбен – от ПТП без 

протокол – бул. „Христо Ботев“ (срещу ул. „Студен кладенец“), бул. Липник 

(срещу магазин „Зора“) – 10 л.м.; 

 Изградени оградни пана за парапет – стандартен, висок, тръбен – 1,8 м х 1.0 

м – 144 бр.; 

 Монтирани нови парапети в разделителната ивица по бул. „Цар 

Освободител“ – продължение срещу ул. „Мария Луиза“ – 20 л.м.; в 

разделителната ивица, кръга и тротоара (към магазинн „Пени“) на ул. 

„Тулча“ - „Потсдам” – „Н. Петков” – 230 л.м., по схема приета от Комисията за 

организация и безопасност на движението; по ул. „Гладстон“ 8 л.м – за 

разтоварване на декори на театъра; по ул. „Калоян“ (при ПГ по 

Машиностроене) – 6 л.м; на кръстовище „Николаевска” – бул. „Скобелев“ 

(при джамията) – 26 л.м.; 

 Отремонтирани изкуствени неравности, увредени от снегопочистването – по 

приложен списък – 64,28 л.м.  

През периода редовно се поддържат светофарните уредби. Извършва се 

ремонт, монтаж и възстановителни дейности, в т.ч. монтиране на вертикална пътна 

сигнализация, и заваръчно-монтажни дейности. Поддържа се уличното осветление, в 

т.ч. прозвъняване на кабели, монтиране и настройка на часовници, настройка на 

фоторелета, подмяна на контактори ВП и АП, възстановяване на връзки в ТП, табла и 

касети, подмяна на повредени кабели, подмяна на ел. лампи и осветителни тела, 

периодични проверки в подлезите по бул. „България” и „Петър Караминчев” – 

отстраняване на възникналите повреди, подмяна на лампи, монтаж на стълбове, 

демонтирани поради корозия, отремонтирани и нови, подмяна на лампи и улични 

осветители в населени места. 

Поддържат се радиоточки чрез възстановяване на прекъснати жила, 

установяване и отстраняване на къси съединения и лош контакт по радиомрежата. 

Подменят се изгорели абонатни съпротивления и трансформатори и се отстраняват 

повреди в селища от Община Русе и др. 

 Направление „Общински приют за безстопанствени животни“ 

В изпълнение на Програмата за намаляване популацията на бездомните кучета 

в община Русе за периода октомври 2013 г. – септември 2014 г. в приюта са настанени 

общо 1184 бр. бездомни кучета, като за изминалата 2013 г. са заловени общо 1881 бр. 

За сравнение през 2012 г. са били 1498 бр. Кастрираните животни за отчетния период в 
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приюта са 516 бр., като за изминалата 2013 г. са кастрирани общо 970 бр., а през 2012 г. 

– 769 бр. Осиновените животни от граждани за периода октомври 2013 г. – септември 

2014 г. в приюта са 418 бр., като за изминалата 2013 г. са осиновени общо 642 бр., а 

през 2012 г. – 337 бр. Върнатите по места животни за периода октомври 2013 г. – 

септември 2014 г. са 184 бр. 

3. Общинско предприятие „Паркстрой - Русе“ 

 

Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е създадено като специализирано 

звено към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество и за 

осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистота 

на територията на Общината. 

За разглеждания период предприятието почистило от храсти и бурени 121 км. 

общинска пътна мрежа, като е събрало и извозило 167 т. отпадъци. Усилия също са 

положени за поддържането и почистването на коритата на реки, дерета и водоеми, 

като са обработени 34,550 дка. Почистени са над 30 дка площи на гробищни паркове в 

с. Бъзън и с. Басарбово. Премахнати са 19 бр. нерегламентирани сметища и са 

депонирани 625 т. отпадъци. 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

1. Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” 

Дирекцията е отговорна за реализацията на общинската политика в сферата на 

устройственото планиране, градоустройството и строителството. Сред основните ѝ 

функции са съгласуване проекти /идейни, технически и работни/, свързани с 

цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията 

на Закона за устройство на територията; разглеждане и съгласуване на устройствени 

схеми и планове към общите и подробните устройствени планове по Закона за 

устройство на територията; координиране на проектирането и изграждането на 

подземните мрежи и съоръжения; разглеждане, съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти, както и разрешаване на строителството на обекти и др. Към 

дирекцията функционират Отдел „Устройствени планове и кадастър“, Отдел 

„Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“, Отдел „Инвестиционно 

проектиране“ и Отдел „Контрол по строителството“ 

1.1. Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол” 

През периода 01.10.2013 г. – 01.10.2014 г. текущите задачи на отдел „Техническа 

инфраструктура и инвеститорски контрол“ са свързани със съгласуване на проекти по 

определени части (1 378 бр.); издаване на разрешения за строеж, технически паспорти, 

удостоверения за въвеждане в експлоатация. Част от задълженията на този отдел са 

свързани с прием на граждани, което се осъществява ежеседмично, участие в 

предварителен съвет по Закона за устройство на територията (ЗУТ), което също се 
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осъществява всяка седмица и редовно и участие в комисии по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и ЗУТ. 

През отчетния период отделът е подготвил общо 32 бр. технически задания за 

тръжни процедури, 90 бр. становища, 212 бр. количествено стойностни сметки и са 

изпълнени общо 449 бр. огледи по докладни записки и молби на граждани. Други 

текущи задачи, с които са били ангажирани служителите от отдел „Техническа 

инфраструктура и инвеститорски контрол“ са приемането на строежи с акт образец 

№15, приемане на строежи с държавна-приемателна комисия (образец №16) и огледи 

на кметства и читалища в община Русе. 

Освен текущите си задължение експертите в този отдел извършват и 

специфични такива, които са свързани с изпълнение на процедури по освидетелстване 

на сгради по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ (53 бр.) и изпълнение на процедури по чл. 

72-73 от Закона за културното наследство (8 бр.). През отчетния период са съборени 

общо 6 бр. общински сгради и са осигурени изходни данни и подпомагане на 

проектанти при изработка на проекти за: 

 Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в ж.к. "Чародейка Г 

Север", североизточно от бл. 305, кв. 597, гр. Русе;  

 Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в ж.к. "Здравец Север", 

ул. „Рупел”, източно от бл. „Родопи”, кв. 533.2, гр. Русе; 

 „Реконструкция на бул.„Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен 

завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, 

Община Русе“. 

Други специфични задачи на този отдел, изпълнени през отчетния период са 

изготвяне на проекти за участие на кметствата: Долно Абланово, Бъзън, Тетово, 

Хотанца, Семерджиево, Ястребово в конкурсните процедури на Националната 

кампания „За чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС; изготвяне на проекти за участие 

на училища в конкурсните процедури на Националната кампания „За чиста околна 

среда“ на МОСВ и ПУДООС - 3 бр.; изготвяне на проекти за участие на междублокови 

пространства в конкурсните процедури на Националната кампания „За чиста околна 

среда“ на МОСВ и ПУДООС - 3 бр. Също така е извършен преглед на проекти за 

изграждане на дюкер и канализационни съоръжения и канали по бул. „Трети март“, с 

оглед финансирането им със средствата от МРРБ по проекта за „Корекция на река 

Русенски лом“. 

Служителите от отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“ 

активно са работили в оценителна комисия в МРР по правилата на Европейската банка 

за избор на консултант за „Корекция на река Русенски лом“; 
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1.2. Отдел „Контрол по строителство” 

През периода 01.10.2013 г. – 01.10.2014 г. текущите задачи на отдел „Контрол по 

строителството“ са свързани с разглеждане на жалби, молби и искания от граждани, 

свързани с незаконно строителство (831 бр., от които приключените преписки са 734 

бр.); изготвяне на заповеди за премахване на преместваеми обекти; съставяне на 

констативни актове за констатиране на незаконни строежи; издаване на заповеди за 

спиране на строителство изпълнявано в отклонение от одобрените строителни книжа; 

съставяне на констативни актове за строежи, които не се ползват по предназначение и 

изготвяне на заповеди за забрана ползването на строежи, които не се ползват по 

предназначение. 

Освен текущите си задължения експертите в този отдел извършват и 

специфични такива, които са свързани с изготвяне и връчване на актове по Закона за 

административните нарушения и наказания; подготвяне и връчване на Наказателни 

постановления; съставяне на уведомления по чл. 65, ал.1 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС); производства по узаконяване на незаконни строежи; издаване на 

заповеди по чл. 65, ал. 1 от ЗОС и др. оперативни задачи. 

1.3. Отдел „Устройствени планове и кадастър“ 

През периода 01.10.2013 г. – 01.10.2014 г. текущите задачи на отдел 

„Устройствени планове и кадастър“ са свързани с издаване на скици (2 742 бр.); 

презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца; геодезическа 

проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради и техническа 

инфраструктура; издаване на удостоверения по Закона за кадастъра и имотния 

регистър. 

През отчетния период експертите от отдела са издали 138 бр. разрешения или 

предписания за проектиране на ПУП; предоставили копия от документи, свързани с 

разрешаване и одобряване на ПУП; извършили са 116 бр. процедури по одобряване на 

ПУП; извършили са 91 бр. съгласувания на проекти в част геодезия и др. 

Сред задачите на служителите, които са изпълнени през посочения период са и 

издаване на удостоверения, предоставяне на координати на геодезически основни 

единици, издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин на застрояване, 

актуализиране на Специализирана карта (планове за подземни проводи) на Русе и 

населените места от Община Русе, издаване на характеристики за имоти, издаване на 

разрешения за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ и рекламно-информационни 

елементи. Освен текущите административни задачи експерти от отдел „Устройствени 

планове и кадастър“ извършват огледи на имоти, изготвят справки на граждани, вещи 

лица, проектанти , общински съветници и др. (общо 1 080 бр.), както и отговори на 

постъпили молби и жалби. 
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1.4. Отдел „Инвестиционно проектиране” 

През периода 01.10.2013 г. – 01.10.2014 г. текущите задачи на отдел 

„Инвестиционно проектиране “ са свързани издаване на визи за проектиране на ново 

строителство, преустройства и промяна предназначението на обекти (103 бр.); 

одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие по ЗУТ (съответствие с 

издадената виза и градоустройство, съгласие от съседи и съсобственици – 288 бр.); 

издаване на Разрешение за строеж или отказ за издаване на разрешение за строеж 

(505 бр.); съобщаване на разрешение за строеж, след справка в кадастъра и на място за 

издирване на всички съсобственици и заинтересованите лица (1 150 бр.) 

Експерти от отдела са присъствали на откриване на 173 бр. строителни 

площадки на строежи на основание чл.157, ал. 2 от ЗУТ. Издали са общо 431 бр. 

удостоверения за  търпимост на обектите и изясняване на градоустройствения статут, 

за степен на завършеност на сграда, за факти и обстоятелства по устройство на 

територията, за въвеждане в експлоатация и откази на строежи IV и V категории - 

проверка на приложените към преписката документи и за административни адреси и 

идентичност на адреси. През изтеклия период са регистрирани 253 бр. технически 

паспорти за строежи, издадени са  70 бр. разрешения за поставяне на преместваеми 

обекти по чл. 56 от ЗУТ в частни имоти и откази за същите и на 70 бр. сгради е даден 

административен адрес и др. 

През отчетния период от служителите на този отдел в 5 бр. различни регистри са 

вписани общо 1 533 бр. и са предоставени 739 бр. строителни книжа на обектите в 

техническия архив към дирекция „Устройство на територията и контрол на 

строителството“. Текущо се отговаря на сигнали на граждани и се разглеждат внесена 

документация към заявленията и изготвяне на указателни писма за отстраняване на 

нередовности по чл. 30 от Административно процесуалния кодекс. 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПОДЧИНЕНИ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

1. Дирекция „Правни дейности“ 

Основните дейности на дирекцията са да оказва правна помощ за 

законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, свързани с неговата 

компетентност; да осъществява правното подпомагане на общинската администрация 

и следи за спазване на законността в дейността на звената ѝ; да осигурява процесуално 

представителство пред всички съдебни инстанции по дела, по които страна е общината 

или кмета; да следи за промените в нормативното законодателство и своевременно 

уведомява заинтересованите служители в администрацията и др. Работата на тази 

дирекция е разпределена между отделите „Обществени поръчки“, Човешки ресурси“ и 

„Правно нормативно обслужване“ 
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1.1. Отдел „Обществени поръчки“ 

През периода 01.11.2013 – 01.11.2014г. Община Русе е сключила 199 бр. 

договора по Закона за обществените поръчки. Доказателство за ефективната работа по 

прилагане на материалните разпоредби на закона, осигуряване на публичност и 

прозрачност е ниският относителен дял на обжалваните актове във връзка с процедури 

по възлагане на обществени поръчки. Регистрираните жалби по реда на чл. 120 от ЗОП, 

по които Община Русе е била ответник са 9. По 8 от тях компетентните органи са се 

произнесли  в нейна полза. 75 бр. от сключените договори са в резултат от успешно 

проведени открити процедури по смисъла на ЗОП. По реда на Глава осем  „А“ са 

сключени 60 бр. договора, а договорите, сключени на основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП са 

също 60 бр. 

1.2. Отдел „Човешки ресурси“ 

В отдел „Човешки ресурси“ за периода 30.10.2013-30.10.2014 г. са утвърдени от 

кмета 6 длъжностни щатни разписания в сила от 01.01.2014г. и 12 поименни щатни 

разписания. През годината са изготвени Статистически отчети по труда за четири 

тримесечия, които са представени и приети онлайн в информационна система за 

краткосрочна бизнес статистика. Изготвени са общо 258 бр. атестационни формуляри и 

заповеди за повишаване в по-висок ранг съгласно Наредба за условията и реда за 

оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. През третата 

година от управлението за мандат 2011-2015 г. общо 27 служители са повишили 

квалификацията си, за което са получили сертификати. През разглеждания период са 

проведени два конкурса за заемане на длъжност, вследствие на което са назначени 

двама нови служители. Във връзка с настъпили през годината промени в нормативните 

актове е извършена актуализация на общо 26 длъжностните характеристики. 

1.3. Отдел „Правно нормативно обслужване“ 

За последната една година броят на делата, образувани за обезщетения за 

имуществени вреди при ПТП, за неимуществени и имуществени при ухапване от 

безстопанствени кучета, счупвания и др. са 18 бр.  

Сумите за обезщетение при ПТП варират според размера на причинената щета, 

като съдът отчита и размера на съпричиняването от страна на водачите на МПС. При 

ухапванията от безстопанствени кучета обезщетението варира според размера на 

причиненото увреждане, като сумите са около 1 000 до 2 000 лв. За сравнение при 

предишния мандат тези суми бяха в порядъка около 3 500 лв. При причинено счупване 

размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по 

справедливост, като е в рамките на 5 000 до 10 000 лв., според увреждането, но тези 

дела са изключителна рядкост. 

В повечето от случаите съдът намалява претендираните от ищците обезщетения. 

Немалка част от делата са спечелени от страна на Общината, поради недоказаност на 

претенцията. 
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2. Дирекция „Административно обслужване“ 

През третата година на управление от мандат 2011-2015 г. в Община Русе са 

регистрирани общо 106 626 бр. документи, от които 86 432 преписки и 20 194 

междинни документи, разпределени в следните направления: 

 Направление „Финансово-стопански дейности“ – 3 083 бр.; 

 Направление „Хуманитарни дейности" – 627 бр.; 

 Направление „Гражданско състояние“ – 35 068 бр.; 

 Направление „Етажна собственост“ – 1 635 бр.; 

 Направление „Общоадминистративна“ – 16 309 бр.; 

 Направление „Общински имоти“ – 2 748 бр.; 

 Направление „Култура и образование“ – 627 бр.; 

 Направление „Здравеопазване и социални дейности“ – 1 414 бр.;  

 Направление „Местни данъци и такси“ –11 543 бр.; 

 Направление „Техническа инфраструктура“ – 1 970 бр.; 

 Направление „Устройство на територията“ – 8 622бр.; 

 Направление „Екология и транспорт“ – 2 379 бр.; 

 Направление „Европейско развитие“ – 407 бр. 

През месец октомври 2014 г. за подобряване на административното обслужване 

на гражданите и на юридическите лица е преминат успешен одит на Системата за 

управление на качеството според изискванията на международния стандарт EN ISO 

9001:2008, чийто обхват е „Административно обслужване на граждани и юридически 

лица. Бюджетен процес”. 

За запазване целостта на архивните регистри и подобряване на ефективността 

на работа при издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението е 

направено цифровизиране на над 30 000 страници от стари семейни регистри, 

създадени 1921-1928 г. и актове за смърт, съставени в периода 1900-1925 г. 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

1. Дирекция „Обществен ред и сигурност“ 

През отчетния период приоритети в работата на дирекция „Обществен ред и 

сигурност“ бяха доизграждане на структурното окабеляване на работните места в 

сградата на ул. „Олимпи Панов“ №6, с цел подобряване работата на компютърната 

техника, обслужваща служителите и гражданите както и извършване на своевременни 

превантивни дейности за недопускане на предпоставки за нарушаване на 

инфраструктурата в и между населените места на общината при екстремални 

природни явления. Работено е в посока подобряване на взаимодействието между 

Община Русе и елементите на Единната спасителна система с цел своевременно 

получаване на сигнали и максимално бърза ответна реакция. Оказвано е 

необходимото съдействие на екипа за управление на проекта за корекция на р. 
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Русенски Лом, за осъществяване на надеждна защита на урбанизираната територия на 

гр. Русе от вредното въздействие на високите води. Също така активно работихме за 

разширяване на системите за видеонаблюдение и пожароизвестяване в общинските 

обекти, за недопускане на инциденти и за по-добро стопанисване на собствеността на 

Община Русе. 

2. Отдел „Вътрешен одит“ 

За отчетния период в отделът са извършени 14 одитни ангажимента за 

увереност, при които са направени обективни оценки на доказателствата от страна на 

вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно 

процес, система, по отношение на съответствието им със законите, подзаконовите и 

вътрешните актове и договорите, надеждността и целостта на финансовата и 

оперативна информация, ефективността и ефикасността на оперативната дейност, 

опазването на активите. Одитирани са следните обекти: Кметство Тетово, ОУ „Отец 

Паисий” с. Тетово, ОУ „Любен Каравелов”, ОП КД „Приют за безстопанствени животни“, 

ведомствения транспорт на общината - сектор „Управление на собствеността”, 

снабдяване и ведомствен транспорт, ЦДГ „Радост”, Общински детски център за култура 

и изкуство, „Общински пазари” ЕООД, ОДЗ „Приказен свят“, с. Николово, Кметство 

Николово, Художествена галерия - Русе. В четири детски градини - ЦДГ „Чучулига“, ЦДГ 

“Русалка“, ЦДГ “Здравец“ и ОДЗ “Снежанка“ бяха извършени одити на организацията 

на извършените доставки на хранителни продукти съгласно вътрешните актове и 

сключените договори. В звената от системата на образованието бяха извършени одити 

на процесите по определяне, начисляване и изплащане на възнаграждения и отчетност 

на приходи/такси - в ОУ “Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ЦДГ “Пинокио“, ОДЗ 

„Мартен”, СОУ „Възраждане“, СОУ “Христо Ботев“, ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Пролет“. 

Провери се изпълнението на препоръките със срок на изпълнение през 2013 г.  

Като неотменна част от работата на отдела са извършени 2 одитни ангажимента 

за консултиране – В Община Русе относно Актуализиране на Стратегия за управление 

на риска и изготвяне на риск – регистър за 2014 г. и в СОУ „Й.Йовков“.  

За коригиране на установените при одитите грешки, пропуски и слабости са 

дадени 79 бр. препоръки, които са приети от ръководството. Препоръките основно са 

свързани с разписване на Вътрешни правила по одитираните процеси, нарушения на 

бюджетната дисциплина и др. В два от одитираните обекти сме идентифицирали 

индикатори за измама съгласно чл. 30 от Закон за вътрешния одит и публичния сектор, 

за което е уведомен Кметът и компетентните органи. Изпълнението на дадените през 

периода препоръки ще се проследи при следващ одит през м.декември 2014 г. 

През отчетния период в отдела е извършено докладване на дейността по 

вътрешен одит за 2013 г. с изготвяне на Годишен доклад, представен на Кмета на 

общината и Министъра на финансите.  

Извършена беше проверка на качеството на одитната дейност от Министерство 

на финансите, при което беше дадена оценка, че одиторският екип работи в 

съответствие със законодателството и Методологията по Вътрешен одит. 
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3.  Звено „Финансов контрол“ 

За посочения период звено „Финансов контрол” е осъществило предварителен 

финансов контрол за законосъобразност на всички документи и действия преди 

поемане на задължения и преди извършване на разходи в Община Русе, в т.ч. и на 75 

второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Общината. При 

осъществяване на своята дейност финансовите контрольори са издали 15 170 броя 

контролни листи. 

Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за 

осъществяване на предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе 

утвърдени към СФУК на Общината. 

4. КМЕТСВА 

4.1 С. Басарбово 

През отчетния период изработихме проект, насочен към създаване на условия 

за развитие на сценичната самодейност в малките населени места на община Русе чрез 

създаване на завършен сценичен продукт - музикална пиеса за деца „ВЪЛШЕБЕН 

СВЯТ”, както и представяне на пиесата на местна и международна сцена. Проектът се 

реализира с финансовата подкрепа на общинска фондация „Русе – град на свободния 

дух”. Основната цел на проекта бе да се създаде завършен и детайлизиран продукт на 

непрофесионалната художествена самодейност в Народно читалище „Свети Димитър 

Басарбовски-1902”. 

През отчетния период редовно са поддържани зелените площи в парковете, 

стадиона и детските площадки. Санирани са по-голямата част от детските съоръжения 

на територията на с. Басарбово. Извършена е подмяна на част от опасните капаци на 

обществените кладенци. Изработени и засадени са цветарници на входа на селото и на 

част от спирките. Извършено е основно почистване на гробищния парк в с. Басарбово. 

Извършено е  асфалтиране на два участъка от общинската пътна мрежа. При 

необходимост се отстраняват повредени осветителни тела от уличното осветление и е 

изработен и изпълнен проект за осветяването на централната част на селото. 

Поради спецификата на валежното лято беше организирано денонощно 

наблюдение на нивото на река Русенски Лом. 

4.2 С. Бъзън 

През отчетния период в с. Бъзън извършихме частично боядисване, ремонт и 

частична смяна на дограма на стоматологичния кабинет. Осигурихме зимно почистване 

на уличната мрежа и условия за бедстващи хора в кризисен център в с. Бъзън. На 

селото бяха предоставени 10 бр. кошчета за смет и допълнителни 10 бр. контейнери. 

При необходимост се извършва почистване и окосяване на гробищните паркове 

в с. Бъзън, тревни площи в детската градина, църквата, джамията, детските площадки, 

училищния двор и стадиона, а в джамията бяха засадени 20 бр. борчета. Поставени са 2 

бр. футболни врати и 1 бр. волейболна мрежа. Изградена е детска площадка в двора на 

детската градина и са поставени баскетболни табла и волейболна мрежа.  
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При необходимост се ремонтират и подменят осветителни тела в селото като 

през отчетния период да закупени 10 бр. лампи за крайни квартали и улици и са 

подменени 30 бр. изгорели крушки. В с. Бъзън са монтирани 7 нови пейки и 12 бр. 

охранителни камери през 2014 г. като камерите са разположени на възлови места в 

селото, което гарантира безопасността на населението. 

В селото се извършват и други ремонти дейности сред които – поставяне на 

нови тротоарни плочки и подмяна на съществуващи тротоари, възстановяване на 

бордюри, закупуване и поставяне на 10 бр. саксии; фасаден ремонт на градските 

тоалетни; частичен ремонт, боядисване и поставяне на чешми в санитарно помещение; 

частични ремонти в сградата на кметството: подмяна на портална врата, ремонт на 

парапета; смяна на два прозореца в библиотеката на читалище „Светлина“, както и 

подмяна на 7 бр. прозореца в пенсионерски клуб „Настроение“ и др. 

Бяха осигурени средства за закупуването на два броя тамбури за групата за 

турски фолклор, видео и стерео уредба за целите на ЦДГ - с. Бъзън и ритуалната зала в 

кметството, и електронен външен часовник, показващ дата и с датчик за температура. 

Беше монтирана външна икона в църква „Св.Димитър“. 

За ученици от селото беше организирано лятно училище през месеците юли-

август 2014, с включени обучения, пътувания до забележителности в страната, и летен 

лагер. През 2014 г. с. Бъзън се включи в Националната кампания „За чиста околна 

среда“ с проект „Почистване, озеленяване и възстановяване на зона за отдих и спорт за 

деца и възрастни в парк „Баба Деша“ и в инициативата „Да изчистим България за един 

ден“. Два пъти годишно се провеждат изложби на гълъби. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения – общо 170 бр.; граждански 

бракове – 3 бр.; съставени актове за смърт – 8 бр. и извършени нотариални заверки – 

158 бр. 

4.3 С. Долно Абланово 

През отчетния период в с. Долно Абланово при необходимост е почистван 

гробищния парк и е поддържана детската площадка. Системно са окосявани тревните 

площи и са почиствани улиците и цветните градинки. Почиствано е коритото на брега 

на рекичката, която минава през селото.  

Организирано е редовно снегопочистване и опесъчаване на улиците в селото 

през зимния сезон. Изсичани са сухи дървета, които представляват опасност за хора и 

коли в центъра на селото и по улиците „Юндола“, „Г. С. Раковски и „Шилер“. 

Сред ремонтните дейност извършени в с. Долно Абланово са препокриване на 

част от покривната конструкция на кметството; боядисване на парапетите на мостовете 

в селото; почистване и варосване на коритата и шахтите на селските изворни чешми; 

почистване и боядисване на паметника, построен в памет на загиналите участници от 

селото, загинали в Балканската война. При необходимост са подменяни ел. крушки от 

уличното осветление. Извършено е просветляване на пътя от разклона на летището до 

с. Долно Абланово и на част от пътя с. Долно Абланово – с. Ново село, както и 



Отчет на Кмета на Община Русе за третата година от управлението през мандат 2011-2015 г. 

63 

просветляване и почистване на стария път между селата Долно Абланово и Просена. На 

селото бяха предоставени 6 бр. контейнери тип „бобър“. 

През 2014 г. беше честван 10-годишен юбилей от основаването на пенсионерски 

клуб „Дръзновение“ в с. Долно Абланово. 

4.4 Гр. Мартен 

През отчетния период в гр. Мартен са извършвани дейности по почистване на 

парка, стадиона, гробищния парк, междублоковите пространства, както и 

благоустрояване на районите около детската градина, училището, кметство, църква, 

здравна служба и поддържане на всички зелени площи.  

Персонала на кметството и част от населението бяха мобилизирани за дежурене 

във връзка с денонощно снегопочистване. В селото бяха възстановени стадиона и 

спортната съблекалня. Беше изградена футболна площадка и започна изграждане на 

две заградени и осветени футболни площадки. Извършван е ремонт на уличното 

осветление, а в парка на кметството започна изграждане на алейно осветление. 

Извършено е асфалтиране на 3 улици с обща дължина 2 км. и е разширена площта на 

гробищния парк (християнски и мюсюлмански). В киносалона в гр. Мартен през 

изтеклия период бяха монтирани климатични колони. 

Футболният отбор на гр. Мартен беше картотекиран в „А“ окръжна футболна 

група. 

4.5 С. Николово 

През отчетния период в с. Николово бяха облагородени 4.5 дка. в централната 

зона на кв. Гагаля - „Сухата чешма“ от нерегламентирано сметище в детска и спортна 

площадка. Сред ремонтните дейности, които бяха извършени от кметството са ремонт 

на покрива на спортната зала – съблекални; ремонт и подмяна на 108 бр. стари 

осветителни тела от ОП „Комунални дейности“; изграждане на отводнителен канал – 

15 м преди моста в центъра на селото до Основното училище; основен ремонт и 

възстановяване на гравитачната чешма в Байдере – кв. „Липник”; частичен вътрешен 

ремонт и климатизация на малка камерна зала и заемна в читалището; боядисване и 

освежаване на съоръженията в изградените детски площадки; рехабилитация на 

уличната мрежа (главни улици); вътрешен ремонт в двата пенсионерски клуба. 

В с. Николово бяха монтирани охранителни камери в центъра на селото - 4 бр., 

което гарантира безопасността на гражданите. През разглеждания период беше 

осигурена трудова заетост на 1 лице за 6 месеца по регионална програма и на 2 лица 

по НП „Сигурност“. 

Поставени са указателни и пътни знаци на значими места и селото беше 

снабдено с 25 бр. контейнери тип „бобър“. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения по гражданското състояние – 

общо 384 бр.; нотариални заверки – 295 бр.; граждански бракове – 5 бр. и един ритуал 

„сребърна сватба“; обработени актуализационни съобщения – 1429 бр.; събрани 

местни данъци и такси до момента - 32 000 лв. 
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В периода 18-19 юли 2014 г. беше организиран и проведен Фестивал „Златната 

липа“. Фестивалът беше реализиран с финансови средства от Община Русе по проект 

към програмата за насърчаване на художествени проекти и в подкрепа на кампанията 

„Русе – град на свободния дух“. Проектът включваше поредица от мероприятия, сред 

които изложения, фолклорен фестивал с участие на 50 колектива от страната, рок 

сцена, детски и фамилни състезания, чаена церемония и др. Общият брой на 

посетителите беше над 5000 в двата дни и беше постигнат широк обществен отзвук. В 

селото се проведоха и други инициативи и мероприятия, сред които съвместен проект 

с партньори от Гюргево по повод празника на града им - 10 май 2014 г. с участие на 10 

деца и младежи от Николово в пленера по живопис; провеждане на фестивал на 

хората от третата възраст в Текето с участието на 450 участници от 20 пенсионерски 

клуба; четвърти национален събор на клубове за народни танци „Хайде на хорото на 

Текето под небето“ като на събора се включиха 12 клуба от страната; организиране на 

Традиционния ден на отдиха в Текето – 1-2 август 2014 г.; участие в подготовката за 

организацията на Трето национално състезание по триатлон в Николово и Текето; 

участие в подготовката и провеждане на Второто състезание за деца по риболов, 

съвместно с Движение „Русофили” – 11 май 2014 г.; провеждане на изложба на гълъби 

на стария стадион в Николово. 

Местните танцови състави и женския народен хор редовно вземат участие във 

фолклорните фестивали в страната. В резултат на това бяха спечелени три големи 

първи награди – от фестивала в чест на Мита Стойчева, Фестивал „Море от ритми“ - гр. 

Балчик и гр. Русе, от гр. Полски Тръмбеш, Търговище, Алфатар, Разград, както и от 

фолклорния фестивал „Русчуклийска среща”. През отчетния период детска група и 

танцов клуб от с. Николово взеха участие „Русенски карнавал 2014 г.“ и спечелиха 

Първа награда за групата от деца участници в карнавала. Кметство Николово беше 

инициатор на спектакъл на открито наречен „Музикално-танцова разходка из 

България“, съвместно с Клуб „Чанове“ на площада в Русе по повод 22 септември. 

Към кметството функционира футболен местен клуб, който работи в 

сътрудничество с НПО и други спортни клубове. През изтеклия период бяха проведени 

общо 4 бр. съвместни мероприятия: турнир по футбол, тенис на маса, белот.  

4.6 С. Ново село 

През отчетния период в с. Ново село е осъществено навременно 

снегопочистване на всички улици в селото, разнос на хранителни продукти и 

транспортиране на болни и възрастни хора. Системно се извършва сметосъбиране на 

строителни отпадъци и извозването им до сметището в гр. Русе. Редовно се почистват и 

поддържат градинките, парковете и гробищния парк и се премахват сухи клони и 

дървета на територията на цялото село. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото са изграждане на ново 

съоръжение за отдих, декоративни пейки и градинка с цветя; извършване на ремонт на 

помещения в сградата на кметството; монтиране на ограда на детската площадка; 

почистване и възстановяване на спортната зала; поставяне на камери за 
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видеонаблюдение на възлови места в селото, както и поставяне на сферично огледало 

на рисково кръстовище; маркиране на пешеходни пътеки; създаване на нови места за 

отдих и игра в парковете; ремонт на уличното осветление 

През отчетния период в селото се проведоха различни спортни мероприятия - 

турнири по футбол, волейбол, шах, табла и белот. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. 160 бр. удостоверения наследници; 54 бр. 

други удостоверения по гражданско състояние; 7 бр. удостоверения за раждане 

(дубликат); 1 бр. удостоверение за сключен граждански брак през настоящата година; 

14 бр. актове за смърт; 70 бр. адресни регистрации, от които 28 бр. за постоянен адрес 

и 42 за настоящ адрес; на 360 лица са нанесени промени в личните данни и са 

извършени 166 бр. нотариални заверки, от които в Община Русе са внесени приходи от 

1 992 лв. Общата сума на събраните за този период данъци от населението е в размер 

на 17 861 лв. 

4.7 С. Просена  

През отчетния период в с. Просена редовно се осъществяват дейности по 

почистване и окосяване на пътя от изхода на с. Просена до разклона на Свинекомплекс 

с. Николово; почистване на гробищните паркове /християнски и мюсюлмански/; 

почистване на тревни площи и сметопочистване в населеното място. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото, са възстановяване на 

партида за питейна вода в гробищния парк в с. Просена; боядисване и ремонт в 

сградата на кметство Просена; варосване и боядисване по ул.”Васил Левски”, ул.”Райна 

Княгиня” и ул.”Иван Вазов”; подмяна на ел. крушки и осветителни тела на уличното 

осветление. 

Администрацията на кметството редовно работи с Читалищното настоятелство, 

ръководството на детската градина и Пенсионерския клуб при организирането на 

тържества и чествания от различен характер. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. 165 бр. административни услуги; 150 бр. 

обработени електронни регистри и картотека; 88 бр. нотариални заверки; 4 бр. 

тротоарни такси и др. 

4.8 С. Сандрово  

През 2014 г. в с. Сандрово е разработен и приет стратегически план за работа на 

кметството, както и проект за бюджет за 2014 г. През отчетния период в с. Сандрово е 

разработен и план за зимно почистване, вследствие на което е осъществено 

навременно снегопочистване на всички улици в селото. Редовно се извършват 

дейности по почистване на улиците и детските площадки, окосяване на зелените 

площи, както и окосяване и поддръжка на Гробищния парк. Осигурено е 

разширяването му, като за целта са закупени 5 бр. лозя от частни лица. 
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Сред ремонтните дейности, които са извършени в с. Сандрово през отчетния 

период са подмяна на всички прозорци на Ритуалната зала и осигуряване на 2 бр. 

климатични системи за отопление; боядисване и освежаване на всички детски 

площадки на територията на с. Сандрово; преасфалтиране на 150 м от ул. „Хан 

Аспарух“ и 800 м от пътя между с. Сандрово и гр. Мартен; ремонт и поддръжка на 

местната радиомрежа; редовна подмяна на изгорелите лампи на уличното осветление 

и др. 

Администрацията на кметството активно работи по организирането на различни 

тържества и мероприятия, сред които организирани са конни състезания по прескачане 

на препятствия и конни надбягвания с елитни коне от цялата страна за Тодоровден; 

организиране на Великденски тържества, в т.ч. изложба на Великденски яйца и 

козунаци; организиране на изложба за най-добра домашно направена мартеница и др. 

Кметството и жителите на с. Сандрово се включиха в кампанията „Да изчистим 

България за един ден”, при което бяха почистени паркове и улици, беше направена и 

оборка на крайбрежната ивица на река Дунав край Сандрово. По повод деня на детето 

са проведоха много състезателни игри и изложба на рисунки. Организирана е 

киноложка изложба под надслов „Моят домашен любимец”, както и Първи турнир по 

свободна борба за деца. 

Фолклорен клуб „Сандровче“ при НЧ „Васил Левски – 1928“, както и на Женска 

певческа група „Сандровска китка“ и мъжка певческа група „Сандровски момци“ при 

НЧ „Васил Левски – 1928“ вземат активно участие в множество фестивали. През 

отчетния период след успешно разработен проект беше организиран Трети Фолклорен 

Фестивал „Сандрово пее и танцува” на 30 август 2014 г., който се осъществи с 

финансовата подкрепа на Общинска Фондация „Русе – град на свободния дух“.  

4.9 С. Семерджиево  

През отчетния период в с. Семерджиево се извършва системно сметосъбиране и 

поддържане на чистотата в селото, озеленяване и поддържане на паркове и градини, 

поддържане на гробищните паркове и на селото са предоставени допълнителни 

съдове за битови отпадъци. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в с. Семерджиево са подмяна 

на тротоарни плочки; поддържане и пребоядисване на детските площадки, 

поддържане и смяна на ел. крушките и осветителните тела на уличното осветление и 

др. В населеното място е създадена ефективна организация на дейността на 

работниците по програма „Сигурност”. 

Кметството редовно организира различни културно-масови мероприятия. През 

2014 г. е реализиран проект по ПУДООС – „Райски кът за отдих”, като чрез неговото 

изпълнение е обновена централната част на селото. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, извършена е обработка на електронни регистри, 

обработка на картотека, събиране на данъци, нотариални заверки и др. 
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4.10 С. Тетово  

През отчетния период в с. Тетово се извършва системно сметосъбиране и 

сметоизвозване и поддържане на чистотата в селото, озеленяване и поддържане на 

паркове и градини и поддържане на гробищните паркове. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото през отчетния период 

са боядисване и освежаване на съоръженията в изградените детски площадки; 

вътрешно боядисване на стаите в кметството и поставяне на ламинат; смяна и ремонт 

на осветителни тела в селото. С помощта на служителите, работещи по програмите за 

временна заетост, е извършено боядисване на спортната зала и асфалтиране на 

спортната площадка до нея. За по-доброто опазване на обществения ред и сигурност 

на гражданите се поддържа постоянно видеонаблюдение в централната част на 

селото. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. 229 бр. удостоверения за наследници; 26 бр. 

удостоверения за идентичност на имената; 36 бр. удостоверения за семейно 

положение; 1 бр. удостоверения за родствени връзки; 47 бр. заявления за постоянен 

адрес и др. Извършените административни услуги са на стойност 1 200 лв.; извършени 

са 395 бр. нотариални заверки за 4 421 лв. и от ДНИ, ТБО, ДПС са събрани 39 308 лв. 

4.11 С. Хотанца  

През отчетния период в с. Хотанца се извършва системно сметопочистване в 

населеното място и извозване на сметта до сметището на град Русе; почистване на 

гробищните паркове и селския парк; почистване на канал на ул. „Васил Левски“ със 

средства от дарители; засаждане и оформяне на цветни алеи, окосяване на пътя с. 

Хотанца – с. Ново село и др. През този период кметството получи финансиране проект 

от ПУДООС по Национална Кампания „Чиста Околна Среда”, чрез който е извършено 

почистване и озеленяване на замърсена площ, която да бъде превърната в място за 

отдих с детски кът.  

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото през отчетния период 

са боядисване и поставяне на ограда на детска площадка на ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий”; боядисване на детска площадка на ул. „Св. Георги”; частичен ремонт и 

боядисване на автобусна спирка; външно боядисване на здравната служба от 

доброволци от село Хотанца; боядисване и ремонт в сградата на кметство Хотанца; 

боядисване на НЧ „Светлина - 1928” със средства на читалището; просветляване на 

пътя с. Хотанца - с. Николово и просветляване на пътя с. Хотанца – с. Юделник и 

боядисване и варосване на тротоарни бордюри. При необходимост се подменят 

крушки и лампи на уличното осветление в населеното място. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. 123 бр. административни услуги, 400 бр. 

обработени картотеки, 37 бр. нотариални заверки, обработка на електронни регистри и 

др. 
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4.12 С. Червена вода 

През отчетния период в с. Червена вода се извършва системно почистване на 

треви и храсти от канала, който пресича селото; периодично почистване и косене на 

гробищния парк, църковния двор и централната част на селото, сметосъбиране и 

сметоизвозване до сметището на град Русе и насипване на част от ул. „Хр.Ботев“ с 

фракция. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото през отчетния период 

са изграждане на малко футболно игрище и монтиране на футболни врати; монтиране 

на допълнителни съоръжения, пейки и кошове за отпадъци на детската площадка; 

засаждане на нови декоративни дървета и оформяне на цветни алеи; изграждане на 

част от видеонаблюдение в центъра; подмяна на ел. крушки и лампи на уличното 

осветление и периодично отремонтиране на кабелната мрежа на радиоточките, което 

се извършва от аварийна група от Община Русе. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние. 

4.13 С. Ястребово  

През отчетния период в с. Ястребово се извършва системно сметосъбиране и 

поддържане на чистотата в населеното място; озеленяване и поддържане на паркове и 

градинки; окосяване на пътя с. Ястребово – с. Семерджиево и с. Ястребово - с. Бъзън и 

др. 

Сред ремонтните дейности, които са извършени в селото през отчетния период, 

са частичен ремонт на сградата на кметството; изграждане на алеи в гробищния парк и 

периодичното им поддържане; поддържане и смяна на ел. круши и осветителни тела 

на уличното осветление и поставяне и боядисване на детски съоръжения. 

През 2014 г. на територията на кметство Ястребово се реализира проект, 

финансиран от ПУДООС – „Спортен кът сред чиста природа за деца и възрастни”. 

Благодарение на този проект се извърши почистване на отпадъци, храстовидна 

растителност, озеленяване и благоустрояване на терена изцяло с доброволния труд на 

младежите и работниците към кметството. Стадионът беше ограден, засадени са 

цъфтящи храсти и са монтирани пейки и беседка, фитнес съоръжения и маса за тенис. 

Поставени са кошчета за разделно сметосъбиране. 

През отчетния период са обслужени административно граждани и са издадени 

документи по гражданско състояние, в т.ч. 78 бр. нотариални заверки, 182 бр. 

административни услуги и др. 

  



Отчет на Кмета на Община Русе за третата година от управлението през мандат 2011-2015 г. 

69 

 

НАГРАДИ ЗА ОБЩИНА РУСЕ 

 

За активната работа на Община Русе са получени редица награди от авторитетни 

национални и международни институции и организации, които са висока оценка както 

за управленския екип, така и за Общинска администрация Русе. През третата година от 

мандата на Община Русе бяха връчени следните отличия: 

 През месец юни 2014 г. кметът на Община Русе получи приза „Дарител на 

годината 2013“. Асоциацията на обществените фондации в България удостои 

кмета с това отличие, заради доброто сътрудничество и подкрепата на 

Общината в осъществяване дейността на Фондация „Обществен фонд – Русе“.; 

 Порталът на българските общини Kmeta.bg връчи награда на кмета Пламен 

Стоилов като победител в конкурса "Кмет на месеца" за м. август 2014 г. Кметът 

на Община Русе беше номиниран от Портала на българските общини, заради 

поредното успешно издание на фестивала „Аз, градът“; 

 Община Русе е удостоена и с Националния приз „Златно евро“ за постигнати 

най-високи резултати в управлението на средствата от европейските фондове. 

Кметът Пламен Стоилов получи лично отличието на празника на Русе – 6 май 

през 2014 г. Общината е призната за модел за успешно управление на проекти 

и се награждава за принос в подобряването на местната икономика и 

създаването на нови работни места, чрез усвояването на европейски средства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаеми съграждани, 

В заключение бих искал да изкажа своята благодарност на екипа на Общинската 

администрация и на Общински съвет – Русе за конструктивната работа. Третата година 

от управлението през мандат 2011-2015 г. приключи успешно благодарение и на 

активната гражданска позиция на жителите на общината, както и на всички медии. 

Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и през последната, 

четвърта година от мандата и ще допринесе за постигане на основната цел на 

управленската ни програма, а именно – да възродим Русе, градът на свободния дух. 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 

 


