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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ  

ОТ МАНДАТ 2011-2015 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Изминаха две години от началото на мандат 2011-2015 г., за който гражданите 

на Община Русе гласуваха доверие на мен и екипа ми. За това време, ние 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. 

Отчитайки негативните тенденции в социално-икономическото развитие на Русе 

през последните години, съществен акцент в нашата работа е създаването на 

благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на 

живот на русенци. Усилията ни са насочени към разработването и реализирането на 

финансирани с евросредства проекти, които имат съществен принос за постигането на 

поставените цели. Общата стойност на привлечените средства по европейски проекти 

възлиза на над 187 млн. лв. 

През втората година от мандат 2011-2015 г., Русе се включи и в престижната 

надпревара за Европейска столица на културата през 2019 г. Решението ни да 

участваме в тази инициатива е продиктувано от желанието да утвърдим града ни като 

културно средище в Дунавския регион и да използваме културата като средство за 

градско възстановяване и икономически растеж.  

 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът 

на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него 

Програма за управление. Отчетът цели да предостави 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 
 

 ПО-ДОБРА БИЗНЕС СРЕДА ЗА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

 
2. Приоритет 2: 

Русе – привлекателно място за живеене 
 

 ПО-ДОБРО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

 
3. Приоритет 3: 

Русе – община с европейска култура и културен туризъм  
 

 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАДА КАТО РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР С ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА 

И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Изложението в настоящия отчет е представено в контекста на основните 

приоритети за развитие, залегнали в Програмата за управление за периода 2011 – 2015 

г. В същото време, отчетът е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект 

работата на отделните структурни звена на Община Русе. 
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РЕСОР „ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“ 

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

програми 

В рамките на втората година от мандата привлякохме и управлявахме 

финансов ресурс по проекти на обща стойност от над 190 млн. лв. Проектите, които 

попадат в тази група, разделени по оперативни програми, са както следва: 

1. Оперативна програма „Регионално развитие“ – 6 проекта на обща стойност 47 796 
659,56 лв. 
1.1. Приключили (обща стойност: 3 735 026,04 лв.): 

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем 

училища на територията на гр. Русе“ (усвоени 2 970 188,95 лв.) 

В резултат изпълнението на проекта се подобриха условията за обучение и 

работа в седемте училища; проектът приключи в края на 2012 година. 

 „Аз, градът“ (обща стойност: 764 837,09 лв.)  

През 2013 година, при изключителен интерес от местната общественост, в 

рамките на 20 дни се проведе второто издание на едноименния фестивал по проекта. 

Чрез реализацията му се постигна популяризиране на културното наследство и 

предоставяне на достъп до уникални и иновативни по своята същност и изпълнение 

културни продукти. През последните две години по проекта успяхме да реализираме 

76 събития, произтекли от 31 уникални проекта, с общо над 43 000 участници и 

зрители, като представихме нетрадиционни рекламни продукти. Проектът приключи 

успешно през месец август 2013г., със 100% верифицирани разходи.  

1.2. В процес на реализация (обща стойност 44 061 633,52 лв.): 

 „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 

гр. Русе“ (999 400 лв.) 

Основната цел на проекта е извършване на комплексен и целеви анализ за 

определяне на настоящата ситуация на градската среда за идентифициране на 

проблемите и потенциала за развитие. В процеса на работа бяха определени и 

одобрени три зони за въздействие и визия за развитие на града до 2020 г. 

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

на гр. Русе” (2 043 302,54 лв.) 

След приключването на проекта ще се осигурят условия за социално включване 

и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в Дома за деца с 

умствена изостаналост, Дома за деца с физически увреждания и децата с увреждания 

над 3 г. от Дома за медико-социални грижи за деца. Изграждането и оборудването на 

три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Русе ще допринесе за 

замяна на институционалната грижа с нов тип резидентни услуги. Със средства по ОПРР 

са напълно изградени две от сградите и се изпълняват довършителни работи по 

третата. По проекта е осигурено обзавеждането на центровете. 
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 „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически 

ансамбъл” (4 432 260,90 лв.) 

Тук се включват интервенции върху три инфраструктурни обекта в центъра на 

града, а именно: Регионален исторически музей (РИМ), сградата на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов” и сградата на РИМ, предназначена за нуждите на 

отдел „Природа”. Основната част от строителните работи по проекта са изпълнени. 

Реставрират се фасадите на РИМ и отдел Природа, укрепени са основите на 

Регионалната библиотека чрез инжекционни пилоти, изгражда се откритата 

експозиция – лапидариума. 

 „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“ (6 779 

814,19 лв.) 

Основната цел на проекта е доставка на медицинско оборудване за прилагане 

на високотехнологични дейности за диагностика и лечение на злокачествени 

заболявания. По проекта се извърши ремонт на стационара към онкологичния център. 

Достави се част от медицинската апаратура, в т.ч. дългоочаквания мултимодален 

напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с 

планираща верификационна и пациентна информационна система. 

 „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ (29 379 323,89 лв.) 

Единствено нашия град от шестте големи града щеше да остане без одобрен и 

финансиран проект за интегриран градски транспорт, но беше спасен. На този етап са 

разработени документациите за провеждане на обществени поръчки за избор на 

изпълнители. Част от тях са обявени, други се провеждат. В момента няма видим 

резултат от изпълнението на проекта, но гражданите на гр. Русе в най-скоро време ще 

станат свидетели на основната част – изпълнението на строително-монтажни работи по 

изграждането на инфраструктурата. 

 „Реки на времето“ (427 532 лв.) 

Проектът ще допринесе за увеличаване на интереса към конкурентноспособни 

туристически атракции на територията на общините Русе – Иваново – Борово. Това ще 

намали териториалната концентрация и ще доведе до по-равномерно разпределение 

на ползите от туризма. По проекта са разработени туристически пакети, рекламни и 

информационни материали. Провежда се рекламна кампания по радиа, ТВ и интернет 

на туристическите възможности, които предлагат трите общини. Извършват се участия 

по туристически борси и изложения за популяризиране на региона. 

2. Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. 
(обща стойност 12 760 604,21 лв.) 

Един от важните за Русе инфраструктурни проекти е свързан с дългоочакваната 

не само от русенци, а и от преминаващите през града ни, реконструкция и 

рехабилитация на бул. „Тутракан” (за Община Русе в ролята ѝ на водещ партньор: 

12 726 930,03 лв.; обща стойност на проекта: 15 198 998,60 лв.). Проектът се 

осъществява в партньорство с Община Гюргево като Община Русе е водещ партньор. 

Предвижда се да бъде изработена система за добро управление на трафика с цел 
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предотвратяване на задръствания и ПТП. След дълго обжалване пред всички възможни 

инстанции, ВАС потвърди законосъобразността на избора на изпълнител на строително 

монтажни работи (СМР), с което предстои изпълнението на строителните работи по 

проекта. 

През февруари 2012 г. стартира проект „Дунавският дух в пристанищните 

общности” (за Община Русе: 33 674,18 лв.; обща стойност на проекта: (460 338,70 лв.). 

Проектът е подготвен и депозиран от Музея на изкуствата в гр. Констанца, Румъния в 

партньорство с Художествената галерия в гр. Русе, България и Музея „По долното 

течение на р. Дунав“ в гр. Кълъраш, Румъния. Предвижда се извършване на проучване 

на пристанищните градове за взаимното възприятие, организиране на пътуваща 

изложба с 3000 посетители, изготвяне на промоционални материали, публикувани в 

9400 копия, организиране на 7 събития с общо 167 участници и издаване на 1 наръчник 

за комуникация. 

 

3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (обща приблизителна 
стойност на този етап 1 638 566,19 лв.) 
3.1. Като бенефициент: 

Проектът „Социално предприятие – обществена трапезария” доведе до 

подобряване качеството на живот на лица от уязвими социални групи, създаване на 

заетост на 17 трайно безработни и повишаване на компетенциите на специалисти чрез 

наемането им. Дейността на социалното предприятие по проекта продължи 10 месеца, 

но получи възможност за удължаване на срока за предоставяне на услугата с още 5 

месеца, до края на 2013 г. След този срок трапезарията ще продължи да предоставя 

топъл обяд на лица и семейства от най-уязвимите социални групи всеки ден, но със 

средства, осигурени от фонд „Социална закрила“, а заплатите на персонала са поети от 

бюджета на Община Русе. Скоро се очаква да бъде получен окончателен доклад за 

верификация, но се очаква усвоените средства да бъдат в размер на 206 752,03 лв.. 

3.2. В ролята на партньор: 

 „Подкрепа за достоен живот“ /схема „Алтернативи“/ 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 АСП. 

 „И аз имам семейство“ /схема „Приеми ме“/; реализацията на проекта 

предоставя шанс за разширяване на възможностите за развитие на 

приемната грижа и увеличаване на бр. на приемните семейства, които да се 

грижат за деца в риск от изоставяне. В приемни семейства на този етап са 

настанени 25 деца, от които 4 са осиновени и 1 реинтегрирано в 

биологичното си семейство; бенефициент е АСП. 

4. Проекти, финансирани от други програми (обща стойност 2 382 499,77 лв.) 
В началото на месец октомври приключи проект „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на обект детска градина „Незабравка 2“ в гр. Русе“, по който 

бяха усвоени 139 904,92 лв..Чрез проекта се постигна положителен екологичен ефект 
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чрез намалението на емисиите на парникови газове и повишаване на енергийната 

ефективност. 

Приключва строителството и на детска градина в кв. „Чародейка“ в гр. Русе. То, 

обзавеждането и услугите са осигурени по проект „Светилник – социално включване 

чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани 

консултации” (1 600 000 лв.), финансиран от Световната банка. 

В партньорство с други европейски държави под формата на ПЧП Общината е 

насочила усилията си върху проекта „LIMES – Разработване и изпълнение на мобилна 

информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като 

европейско културно наследство“ (дял на Община Русе: 117 611,88 лв., обща стойност 

на проекта 1 302 099,22 лв.). Програмата на ЕК “European Mobile and Mobility Industries” 

е източникът на финансиране. В резултат на проекта ще се създаде специално мобилно 

приложение за смартфони, за да се улесни информираността на туристите за 

културните и историческите забележителности в районите, включени в римския лимес, 

както и да се даде възможност на туристите да правят резервации и собствени 

туристически програми. Мобилното приложение ще бъде иновация в туризма. Чрез 

него всяка туристическа информация от всички 10 държави, чиито райони са по 

лимеса, е на разстояние едно докосване на дисплея. 

По ОП „Техническа помощ“ Общината изпълнява проект „Областен 

информационен център – Русе” (446 659,80 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. 

Проектът BECА „Balanced European Conservation Approach – ICT services for 

resource saving in social housing“ (78 323,17 лв.) е насочен към необходимостта от 

намаляване на енергийната консумация в областта на европейското социално 

настаняване в значителна степен с оглед постигане на една от главните задачи на 

Стратегията Европа 2020 - намаляване на парниковите емисии. Той се изпълнява 

благодарение на „Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации“. 

През 2013 г. сключихме договори и успешно изпълнихме следните проекти по 

ПУДООС , Национална кампания  „За чиста околна среда – 2013“ на стойност 44 

801,78 лв.; в това число: 

 „Да съхраним природата“; участник ОУ „Иван Вазов“; обща стойност 4 997,04 

лв.; 

 „Мултифункционална площадка за спорт на деца и възрастни, изградена 

върху нерегламентирано сметище“; участник Кметство Сандрово; обща 

стойност 10 000 лв.; 

 „Обичам природата – и аз участвам“; участник ЦДГ „Иглика“; обща стойност 

5 000 лв.; 
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 „За децата и реката – създаване и оборудване на еколаборатория“; участник 

ЦДГ „Русалка“; обща стойност 4 928,74 лв.; 

 „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих в административния 

център на Ново село“; участник Кметство Ново село; обща стойност 9 956 лв.; 

 „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт за деца и 

възрастни в парк „Кантона“, Басарбово; участник Кметство Басарбово; обща 

стойност 9 920 лв.. 

Погледът ни към бъдещето е отправен към сключените през 2013 г. договори, 

на обща стойност 8 477 017,57 лв. чиято реализация тепърва предстои. В това число: 

1. По ОП „Регионално развитие“ (обща стойност 6 907 965,67 лв.) 

 Проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска 

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

пространства“ (5 408 005,67 лв.), който предвижда да се свърже централна 

градска зона с пл. „Батенберг“ по ул. „Александровска“ и да се оформи 

пешеходна зона, която стига до стария център  на гр. Русе; 

 Проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 

2014 – 2020 г.“ (1 499 960 лв.); тук 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 година. Инвестиционните проекти, изготвени в 

пълна степен на проектна готовност, ще направят възможно 

кандидатстването на Община Русе за финансиране в следващия програмен 

период. 

2. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ (обща стойност 1 494 820,10 лв.) 

 Проект „Звено за услуги в домашна среда“ (226 083 лв.) реализацията на 

който ще доведе до създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен 

живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора в частична или 

пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация. 

 Проект „ЦНСТ и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в 

общността на хора с психични разстройства“ (280 493,59 лв.), с който ще се 

гарантира правото на живот в общността на пълнолетни лица с психически 

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“ (388 276, 66 лв.), който се явява надграждащ на 

проекта „Изграждане на три ЦНСТ на територията на град Русе“; целта е 

реализиране на модел за качествена грижа за деца с увреждания, 

ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им 

живот в семейна или среда близка до семейната. 

 Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в 

Община Русе“ (599 966,85 лв.) е насочен към трайна деинституционализация 
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на деца от 0 до 3 години, настанени в Домове за медико-социални грижи, 

чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на 

семейството и превенция на риска от изоставяне на децата. 

3. По ОП „Административен капацитет“ 

 „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“ (74 

231,80 лв.) 

Наред със спечелилите финансиране проекти предстои да бъдат договорени и 

следните депозирани и одобрени проекта на обща стойност 70 566 275,05 лв. 

1. По ОП „Околна среда“ 

 „Развитие на инфраструктурата на отпадъчни води – условие на повишаване 

качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапи на гр. Русе“ 

(42 240 802,53 лв.) 

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигне увеличаване бр. на 

свързаните домакинства към канализационната мрежа и ПСОВ в гр. Русе от 94% на 97% 

през 2015 година; ще се намали значително замърсяването на околната среда, като се 

отклонят заустваните в река Русенски Лом отпадни води и се отведат чрез 

новоизградената линейна инфраструктура до съществуващата канализационна мрежа 

на гр. Русе. 

 „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на 

територията на гр. Русе“ (28 130 352,52 лв.) 

Проектът 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. 

2. По НАРЕДБА № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане 
от Министерството на физическото възпитание и спорта на дейности за изграждане, 
реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за 
социален туризъм (общо за всички проекти около 195 120 лв. съфинансиране от 
Община Русе)  

 „Ремонт и обновяване на сградата на „Зала за борба“ и обслужващи 

помещения към Спортен комплекс „Локомотив“  Сдружение „Спортен клуб 

по борба, самбо и джудо Юнак-Локомотив Русе“ 

  „Извършване на ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите 

и метални халета за лодки в „Гребна база“ в с. Николово; Сдружение 

„Спортен клуб кану-каяк Локомотив“ 

  „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от 

съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея“ (спортен комплекс 

„Ялта“); Сдружение „Спортен леко-атлетически клуб „Дунав“ – гр. Русе“ 

 Спортен клуб „Джамбо“. 
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Освен горепосочените проекти сме подали за одобрение още няколко проектни 

предложения за 4 013 233,50 лв., а именно: 

 По ФМ на ЕИП: 

o „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” (488 

957,50 лв.) 

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

подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на 

дейности за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти 

и съоръжения и обекти за социален туризъм:  

o „Ремонт и обновяване на зала по художествена гимнастика към 

спортен комплекс „Ялта“; Сдружение „Спортен клуб Акро“ – Русе; 

(съфинансиране от Община Русе 22 320 лв.) 

 По Национална схема за зелени инвестиции, Национален доверителен 

екофонд: 

o „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти детска 

градина „Чучулига“ и  детска градина „Радост“ в гр. Русе“ (общо за 

двете детски градини  около 501 956 лв.). 

 С директно финансиране от централния бюджет: 

o Изграждане на нова детска градина в кв. „Дружба“ с капацитет 100 

места и нов филиал на ЦДГ „Ралица“ с капацитет 50 места – 2 000 000 

лв. 

o Изграждане на многофункционалната спортна зала в СОУЕЕ „Св. 

Константин-Кирил Философ“ – 1 000 000 лв. 

 

2. Стратегическо планиране 

Общинският план за развитие 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. Основание за 

разработването на плана са изискванията на Закона за регионално развитие, съгласно 

който общинският план определя целите и приоритетите на развитие, както и 

финансовите ресурси за реализацията му. Основното предназначение на този план е да 

се поставят на планова основа местните инициативи и да се създаде конкретна 

алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево 

използване на ресурсите при решаване на приоритетни за общината проблеми и 

задачи. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Русе 

да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да 

осигури по-висок просперитет и условия за реализация на своето население.  



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

14 

Разработеният Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-

2020 г. е приет с Решение на Общински съвет Русе три месеца преди започване на 

новия програмен период. Планът определя средносрочните приоритети за развитие на 

общината, които са концентрирани в следните четири стратегически цели, които 

задават основните посоки за развитие за периода 2014-2020г.: 

Стратегическа цел 1: Подобряване на инвестиционния и бизнес климат в 

Общината, повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и 

бизнеса и развитие на икономика, основана на знанието и иновациите; 

Стратегическа цел 2: Развитие на човешките ресурси чрез прилагане на 

модерни и устойчиви политики в сферата на културата, образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта; 

Стратегическа цел 3:  Подобряване на териториалната достъпност и свързаност 

в регионален, национален и международен план; 

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и 

енергийна ефективност. 

За реализацията на стратегическите цели на Общинския план за развитие на 

Община Русе за периода 2014-2020г., в Програмата за изпълнение са заложени 450 

проекта на обща стойност 1 434 561 939 лв.  

 

През отчетния период бяха разработени следните планове и стратегически 

документи: 

- План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 – 2024 г. 

- Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 – 2024 г. 

- Стратегически план за култура „Русе 2020“ 

- План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия 

за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация (2013 – 2014 г.) 

- Годишен план за  развитие на социалните услуги в изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 

2013-2014 г. 

- Общински годишен план за младежта 2013 г. 

- Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г. 

- План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на 

агломерация Русе 

- Програма за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. 

 

През 2013 г. беше разработен проект „Община Русе – инвестиционно 

привлекателна и енергийно независима“ по ОП „Административен капацитет“, 

Приоритетна ос І: „Добро управление” и Подприоритет 1.3.: „Ефективна координация и 
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партньорство при разработване и провеждане на политики”. Проектът е одобрен и се 

изпълнява като общата му стойност е 74 231,80 лв., които са 100% безвъзмездна 

финансова помощ. Общата му цел е осигуряване на устойчиво икономическо и 

енергийно развитие на Община Русе чрез разработване на секторни стратегии, 

съобразени с местните условия и потребности. Дейностите по проекта включват 

разработването на два стратегически документа за периода 2014-2020г., а именно: 1. 

Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе 2014-2020г. и 2. 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе 2014-2020г. Изработените 

секторни стратегии ще бъдат подчинени и в услуга на съответните секторни политики 

на Община Русе. 

През 2013г. Дирекция „Европейско развитие“ подготви документацията във 

връзка с кандидатстването на Община Русе за Етикет за иновации и добро управление 

на местно ниво. Етикетът се присъжда по единни стандарти в европейските държави 

като с него се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени 

изисквания за качество на предоставяните административни услуги. На 11.09.2013 г. се 

проведе Деветото заседание на Комисията по присъждане на Етикета, на което въз 

основа на докладите на двама независими експерти, предоставените документи от 

Община Русе и резултатите от проведено анкетно проучване сред гражданите на 

общината, Комисията е взела решение да присъди Етикета на Община Русе. Периодът 

на валидност на тази награда е 2013-2015г. Етикетът е признание за успешното 

прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на 

предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични 

политики в Община Русе. 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“ 

1. Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ 

През 2013г. френската компания „Монтюпе“ завърши строежа на трето хале, с 

което разшири производствените си мощности с над 50%. Инвестициите на фирмата 

към момента възлизат на над 85 млн. евро, а в завода в Русе работят 700 служители.  

На 10.10.2013г. немското дружество „ВИТТЕ аутомотив“ положи основен камък 

за изграждането на нов завод в Русе. Инвестицията е за близо 12 млн. лв.и ще разкрие 

около 200 нови работни места. Проектът на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД в Русе 

ще се развие на четири етапа. Предвижда се построяването на четири сгради с площ по 

10 000 кв.м. Първо ще бъде изградена административна и производствена сграда, а 

след това три производствени халета. Новата производствена мощност ще е сред най-

големите заводи на територията на община Русе. 45% от продукцията на дружеството е 

за един от най-мощните автомобилни концерни в Европа – „Фолксваген груп“. 

През октомври 2013 г., в Русе отвори врати голям луксозен двуетажен магазин 

на търговска верига „ЗОРА” и мебелна фабрика „Стефани Стил”. Модерната сграда е на 
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площ от над 1500 кв. метра на всеки етаж. Инвестицията е в размер на 5 млн. лв.и 

благодарение на нея бяха разкрити нови 35 работни места.  

През месец февруари 2012 г. фирма „Балканцинк“ АД закупи общински терен с 

обща площ 8 300 кв. м. и на 1.11.2013 г. в Индустриален парк – Русе откри нов 

производствен комплекс за горещо поцинковане и изработка на метални изделия. 

Инвестицията е в размер на 4,5 млн. евро. Производството ще осигури 30 нови работни 

места. 

 

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: 

1.1.1. Общински търговски дружества и търговски дружества с общинско 

участие 

Дейностите в отдел СДЗП, свързани с отчетността, анализите и задължителната 

информация за търговските дружества с общинско участие в капитала, се осъществяват 

в съответствие с Вътрешните правила за отчитане и контрол на дейността на 

търговските дружества, в които Община Русе има участие в капитала. 

С цел повишаване ползите за Общината от стопанската й дейност и 

балансираното и преструктурираното й участие в търговски дружества са изготвени 

индивидуални финансово-икономически анализи на 14 общински ЕООД, както и на 10 

търговски дружества, в които Община Русе е акционер или съдружник в капитала. 

Направена е стратегическа оценка относно визията на Община Русе за участието 

й в търговските дружества. За първи път са предприети радикални 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 5 бр. търговски дружества, 

както следва: 

 Открито е производство по несъстоятелност на „Изкуство-Д.В” ЕООД. 

 В ход са процедурите за прекратяване чрез ликвидация на „Хляб и 

хлебни изделия” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания д-р 

Вл. Горанов” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина” ЕООД. 

 Прекратено е членството на Община Русе в „Истър-инженеринг” ООД. 

Оптимизирана е дейността на всички общински предприятия (ОП) чрез 

преобразуване и откриване на нови ОП и 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 общината чрез включване на нови 

дейности в предмета на ОП. 
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Създаденото по европейски проект ОП „Социално предприятие – обществена 

трапезария” продължава да осъществява дейността си за подпомагане на специфични 

уязвими групи от населението на общината. Прекратено е ОП „Жилфонд” и е 

създадено ново ОП „Управление на общински имоти”. ОП „Русе Арт”, ОП „Спортни 

имоти” и ОП „Комунални дейности” са с допълнен предмет на дейност.  

 

1.1.2. Приватизация 

Работата на отдел СДЗП, свързана с продажбата на общински имоти по реда на 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), се осъществява в 

съответствие с Вътрешните правила за продажба на общинска собственост по ЗПСК. 

Във връзка с изпълнение на Годишния план за приватизация, са подготвени и 

проведени процедури по възлагане на оценки и правни анализи за всички обекти, 

включени в плана: Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк; 

обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. „Дружба 2”; Магазин за хляб и 

хлебни изделия „Русия”, ул. „Шести септември” № 90; Магазин „Твърдина”, ул. 

„Доростол” № 51, Магазин ул. „Панайот Хитов” 48-А. В годишния план за приватизация 

са включени и дялове, собственост на Община Русе в търговските дружества 

„Агропродукт” АД и „Диагностично-консултативен център – 2” ЕООД. 

В резултат на проведени търгове за продажба, са реализирани приходи в 

размер на 214 959 лв. от продажбата на два магазина – в бл. „Русия” и ул. „Панайот 

Хитов” №48-А. 

Включването на обекти в плана за приватизация става след преценка на 

вероятността за успешна реализация на продажбата с оглед осигуряване на средства в 

общинския инвестиционен фонд за инвестиционни цели, включително за придобиване 

на дълготрайни материални активи със социално предназначение. 

 

1.1.3. Концесии 

Една от основните цели 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, е изпълнено следното: 

 Финализирана е процедурата по отдаване на концесия за спирките на градския 

транспорт, като са сключени два концесионни договора. 260 бр. спирки от Зона 

1 и Зона 2 са предадени на съответните концесионери. След получаване на 

одобрените от общинска администрация разрешителни и схеми за поставяне, 

към настоящия момент концесионерите са изградили 30% от спирките за всяка 

зона, съгласно линеен график и изискванията на концесионните договори. 

Извършени са и предварителни огледи на новоизградените спирки с 

прилежащите им елементи на градското обзавеждане, като предстои 

окончателното им приемане от нарочна комисия. Периодично се осъществява 

контрол по изпълнение на двата концесионни договора. 
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 Осъществяван е периодично контрол по изпълнението на действащите към 

момента два концесионни договора – за довършване изграждането на подлеза 

до бившите „Печатни платки” и за концесия на стадион „Локомотив”. 

 В процес на подготвителни действия е 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. 

 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. 

1.1.4. 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 01.12.2012 – 30.09.2013 г., инспекторите от 

отдел СДЗП са извършили общо 807 бр. проверки на обекти за търговия, услуги и 

туризъм на територията на Община Русе. За констатирани нарушения са съставени 

общо 27 акта. Издадени са общо 27 наказателни постановления по Закона за защита на 

потребителите и др. нормативни актове по прилагането му, по Закона за туризма и по 

Наредба №5 на Общински съвет – Русе. На нарушителите са връчени общо 28 

наказателни постановления, като общата сума на наложените административни 

наказания е 8 550 лв. Реално внесените суми от наложени глоби и имуществени 

санкции за периода възлизат общо на 16 846,10 лв. 

Издадени са 271 удостоверения за липса на задължения към общинския бюджет 

на фирми и физически лица, като внесената сума за извършената услуга е 1 626 лв. 

Във връзка със защита правата на потребителите всички постъпили жалби са 

разгледани и обсъдени, взети са мерки по тяхното изпълнение, като целта е да се 

помогне на жалбоподателите, да се съдейства за повишаване на потребителската им 

култура и информираност, за да могат да отстояват правата си. Постъпили са общо 79 

жалби на граждани относно рекламации на стоки и услуги, както и 24 сигнала на 

граждани, за които са извършени проверки. Основателно са решени около 45% от 

постъпилите жалби чрез възстановяване на заплатените суми, замяна на закупените 

стоки с нови, безплатен ремонт на дефектиралите уреди и довършване на 

договорените услуги в законоустановения срок. 

 

1.1.5. Селско стопанство 

Периодично е предоставяна информация на кметствата от общината и 

земеделските производители по епизоотичната обстановка, използването на 
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препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при пръскане с 

химически препарати. 

Изготвени са обобщени справки за засети площи и земеделски земи по начин на 

трайно ползване в кметствата на Община Русе. 

Изготвен е сравнителен анализ за състоянието на сектор Растениевъдство в 

Община Русе. 

Изготвени са обобщена справка и сравнителен анализ за сектор 

Животновъдство в Община Русе. 

 

1.2. Отдел „Общинска собственост“ 

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

управление и разпореждане с общинска собственост, поддържане на картотека на 

крайнонуждаещи се граждани и обслужване дейността на Местната комисия по чл. 8 от 

Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове (ЗУПГМЖСВ). 

 

1.2.1. Дейност по проучване, управление и разпореждане с общинска 

собственост 

Основен приоритет в дейността на отдела през отчетния период е придобиване 

в собственост на имоти – държавна собственост. В резултат на работата на експертите, 

е придобита безвъзмездно собствеността на 23 имота от общо предприети действия за 

31, чрез които ще бъдат задоволени общински потребности. Новопридобити са 18  

жилищни имота. 

През отчетния период общината придоби останалата част от Доходното здание 

и стана собственик на целия театрален комплекс. Придобита е собствеността на имот 

по ул. „Мадарски конник“ №8, извършен е оглед и са предприети действия по 

установяване състоянието на сградите. 

След решение на Общински съвет – Русе са предприети действия по 

придобиване право на управление на Римската крепост „Сексагинта Приста” и 

придобиване собствеността на Музея на транспорта. 

Извършена е продажба на терени – общинска собственост в местност Слатина, 

върху който ще бъде частично реализирано инвестиционното намерение на „ВИТТЕ 

Аутомотив“ и кв. „Образцов чифлик“ за разширяване производството на дружеството 

„Експрес Сервиз”. 

За периода от 1.11.2012 г. до 15.10.2013 г. в отдел „Общински имоти” са 

постъпили общо 1 907 искания на граждани и организации, касаещи действия с 

общинска собственост. 

През отчетния период са организирани и проведени 10 заседания на Комисията 

по общинска собственост, на които са разгледани 194 преписки и заявления на 
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граждани. Наложи се практиката за извършване на огледи на имотите преди 

предприемане на действия по разпореждане и във връзка с управлението им.  

В резултат на дейността на отдела в Общинския съвет са внесени за разглеждане 

127 предложения, като съответно са предприети действия и по изпълнение на 

приетите решения. 

В изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост през 2013г. и приетите решения на Общинския съвет са 

организирани, обявени и проведени 57 търга за извършване на разпоредителни 

действия с имоти – общинска собственост. 

Към 30.09.2013 г. в общинския бюджет са постъпили приходи от 

разпоредителни действия в размер на 1 232 876,34 лв., без ДДС, данъци и такси. За 

периода от 1.01.2013 г. до 30.09.2013 г. приходите от разпореждане с общинска 

собственост са 953 537,38 лв., при планирани в Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2013г. – 2 295 000 лв. 

Продължава работата по процедурата за извършване на замяна на поземлени 

имоти в горски територии – общинска собственост, с поземлени имоти в горски 

територии – държавна собственост на териториите на Лесопарка „Липник” и парк 

„Приста”, където ще се изградят съвременни зони за отдих. 

 

1.2.2. Подпомагане дейността на Местната комисия по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ 

Отдел „Общинска собственост” подпомага дейността на Местната комисия по 

чл. 8 от ЗУПГМЖСВ, води документацията, кореспонденцията с Националния 

компенсационен жилищен фонд и съхранява архива от 1994 г. както на вложители, с 

изплатена левова компенсация, така и на тези, които не са реализирали правата си. 

Служители от отдела поддържат актуалността на списъците на вложителите, които към 

настоящия момент са 6 000, като предприемат действия по актуализацията му и 

координират работата по изпълнение на закона. 

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

които са разгледани 126 заявления на правоимащи за изплащане на левова 

компенсация. Същите са оформени в искания и са изпратени в Национален 

компенсационен жилищен фонд (НКЖФ). 

С наближаване на крайния срок за подаване на заявления за изплащане на 

левова компенсация, броят заявления значително се увеличава. 

 

1.2.3. Дейност по установяване на жилищни нужди 

В отдел „Общинска собственост” се поддържа картотеката на крайно нуждаещи 

се граждани за настаняване в общински жилища. През периода от 1.11.2012 г. до 

15.10.2013 г. в отдела са постъпили 216 заявления на граждани. Същите са посетени, 

заявленията са обработени и докладвани в шест заседания на комисията по Наредба 

№6 на ОбС-Русе. 
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1.3. Отдел „Търговия и наемни отношения” 

1.3.1. Дейност по управление на имоти и вещи общинска собственост – в част 

„Наемни отношения” 

Процесът по управление на обектите общинска собственост се предхожда от 

проучване на същите, подготовка на предложения до ОбС (за имоти и вещи частна и 

публична общинска собственост), решение на ОбС, обяви, подготовка на тръжна и 

конкурсна документация и провеждане на съответните търгове или конкурси. 

 За периода 1.11.2012 г. – 31.10.2013 г. в Общински съвет – Русе са внесени 48 

бр. предложения, свързани с управление на обекти общинска собственост чрез 

отдаването им под наем след провеждане на търгове и конкурси. 

 Организирани и проведени са 12 търгове и конкурси за отдаване под наем на 

общински имоти (сгради и терени общинска собственост). Изготвени са 306 

заповеди за организиране на процедури по отдаване под наем на общински 

обекти, спечелили тръжните или конкурсните процедури и заповеди за 

последващ контрол, сключени са 147 бр. договори за наем. Подготвени и 

подписани са 90 бр. споразумения по чл. 236 от ЗЗД, или общо 237 бр. договори 

и споразумения. 

 Отдел „Търговия и наемни отношения” проведе успешно търговете за Цветните 

пазари, Мартенския и Коледния базари, като от Мартенския и Коледния базари 

в общинския бюджет са постъпили над 20 000лв. 

 Ежедневно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените 

договори и по редовността на плащанията. 

 Приходите от наеми за периода 1.11.2012г. – 31.10.2013г. са в размер на 1 188 

623,20 лв.. 

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

Общината, подготви и проведе конкурси за отдаване под наем на обекти – 

кафене с дейност кафе-аперитив и заведение за обществено хранене в Доходно 

здание – паметник на културата и конкурс за отдаване под наем на имот частна 

общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за 

оползотворяване на строителни отпадъци в местността под „Ормана”. 

 Съгласувани са 264 бр. схеми и проекти, и са дадени становища за извършване 

на търговска, рекламна, промоционално-търговска дейност, циркове, 

изложения, фестивали и др. 
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1.3.2. Дейност на отдел „Търговия и наемни отношения” в част „Търговия” 

Дейността включва категоризиране на туристически обекти, обработка на 

подадени справки – декларации за заплатен туристически данък, поддържане на 

Информационни масиви за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, 

на категоризирани туристически обекти, на обекти за търговска дейност на открито и 

издаване на разрешения за търговска дейност на открито – в част „Търговия”. 

Дейността на отдел „Търговия и наемни отношения” в част „Търговия” включва: 

 Поддържане на база данни с информация за разкрити обекти за търговия в 

стационарни и преместваеми обекти на територията на Община Русе, на терени 

– частна и общинска собственост. Поддържането на Информационния масив за 

търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, се осъществява чрез 

вписване на подадени уведомления за дейности в разкрити обекти за търговия 

и услуги. През периода 1.11.2012 г. – 11.10.2013 г. са вписани, съгласно Наредба 

№5 на Общински съвет Русе, 954 стационарни и нестационарни обекти за 

търговия, туризъм и услуги. 

 Поддържане на база данни с информация за разкрити обекти за извършване на 

търговска дейност на открито върху терен общинска собственост. 

Поддържането на информационния масив, се осъществява чрез обработка на 

подадени искания за извършване на търговска дейност на открито, съгласно 

Наредби №5 и №16 на ОбС - Русе. През периода 1.11.2012 г. – 11.10.2013 г. са 

разкрити 1 758 бр. такива обекти. Постъпили са приходи от 363 242,30 лв. 

Издадени са 64 разрешения за извършване на рекламна, промоционална и 

търговска дейност, циркове, изложения и фестивали. 

 Извършване на категоризация на туристически обекти на територията на 

Община Русе - за периода са определени вида, капацитета и категорията на 148 

обекта, като постъпилата сума от внесените такси, по тарифата към Закона за 

туризма, възлиза на 42 960 лв. 

 Обработените данни от реализираните нощувки в средствата за подслон и 

местата за настаняване на територията на община Русе постъпват от 60 обекта, 

като данъкът, дължим по ЗМДТ, възлиза на 79 890,10 лв. 

 Изготвени са 14 доклади, докладни, становища, проекти за заповеди и 

предложения до Кмета на Общината, свързани със спецификата на дейността. 

 Обработени са 57 преписки с извършени проверки по компетентност и 

изготвени отговори по жалби и сигнали на граждани и запитвания на фирми. 

 Извършени са 730 бр. консултации на граждани във връзка с търговска и 

туристическа дейност. 
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В отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и 
управление на собствеността” са постъпили и обработени над 2 000 заявления и 
искания на граждани и организации, направени са множество устни справки и са 
изпълнени над 60 влезли в сила Решения на Общински съвет – Русе. 

 

2. Дирекция „Местни данъци и такси“ 

Към 31.10.2013г. изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и 
такси, администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси” при 
Община Русе, възлиза на 18 149 058 лв. или 89 %, спрямо годишния план по бюджета, 
в това число 3 512 538 лв. задължения от минали години. 

По видове данъци и такси изпълнението е както следва: Данък върху 
недвижимите имоти 3 685 202 лв. ( 87.7 % спрямо годишния план по бюджета), данък 
върху превозните средства 2 923 710 лв. ( 91.4 % спрямо годишния план по бюджета), 
патентен данък 274 522 лв. ( 69.5 % спрямо годишния план по бюджета), данък върху 
придобиване на имущества 2 605 562 лв. ( 86.9 % спрямо годишния план по бюджета), 
туристически данък 76 702 лв. (76,7 % спрямо годишния план по бюджета) и такса 
битови отпадъци 8 583 360 лв. ( 90.3 % спрямо годишния план по бюджета). 

В сравнение със същия период на предходната година са постъпили 128 607 
лв. повече. Предприемат се ефективни мерки за повишаване на събираемостта на 
местните данъци и такси, както и в организацията на работата по обслужване на фирми 
и граждани. За целта, през м. юли беше внедрен нов програмен продукт в Дирекция 
„Местни данъци и такси”. 

Приети и обработени са 24 975 данъчни декларации по ЗМДТ, в това число 9 655 
бр. за недвижими имоти и 13 262 бр. за МПС. 

Издадени са 12 960 различни видове удостоверения, в това число 7 944 бр. за 
данъчни оценки. Издадени са 505 фиша за административни нарушения по ЗМДТ за 
сумата от 18 800 лв., като постъпленията от тях за отчетния период са в размер на 14 
320 лв. 

Събраните такси от извършените административни услуги по Наредба №16 на 
Общински съвет – Русе са в размер на 195 138 лв. 

Изпратени са 350 покани по чл. 182 от ДОПК 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 611 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 587 акта за установяване на общински публични вземания от 
местни данъци и такса битови отпадъци в размер на 2 282 152 лв. Събраните суми по 
актове са в размер на 1 430 895 лв., в това число събрани от ЧСИ – 462 855 лв.. 
Извършени са 293 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. 

1.1. Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ 

1.1.1. Образование 

Заложените в управленската програма на кмета приоритети в сферата на 
образованието визират нов подход към работата и отговорностите на Общината към 
ранното детско развитие, предучилищното и училищно образование, средното и 
професионално образование, както и към академичните среди и нива на обучение, с 
които кореспондират науката, високите технологии и иновациите. Политиките в тази 
сфера се реализират с дейности, които последователно градират развитие на всеки 
елемент от образователната система, до степента, до която законовата рамка дава 
възможност на Общината да въздейства в областта на образованието. 

В този смисъл работата, която отчитаме за втората година от мандат 2011-
2015г. е свързана с осигуряване на гарантиран достъп на русенските деца до 
предучилищно образование в детските градини, програми за равен старт в училище 
и насърчаване на изявените ученици, подобрена социална инфраструктура, 
обновени материални бази в детските заведения и училища на територията на 
Общината. 

Въпреки че прирастът на населението в Общината все още е отрицателен, ръстът 
на раждаемостта е трайна тенденция, която се идентифицира ясно по време на 
миналогодишния и тазгодишния прием в детските заведения. Запази се нивото на 
подадените заявления за прием с близо 15% ръст спрямо предходния период. 
Учебната 2013/2014 година за детските градини в Община Русе е първата, подготвена 
и стартирала с електронен прием на децата, които постъпват в първа група. 
Въведената информационна система за електронно класиране на децата бе 
разработена въз основа на подготвени от екип на Дирекцията и утвърдени с решение 
на Общински Съвет – Русе правила и критерии за прием, които регламентират 
справедлив подход и откритост на класирането и разпределението на децата в 
детските заведения. Предвид това, отчитаме успешно реализиран първи електронен 
прием с три етапа на класиране в 19 детски заведения в община Русе на близо 1 200 
деца на възраст 3 г., като 92% от кандидатствалите са приети по първо желание на 
първо класиране. За осъществяване на електронния прием са изразходени 10 500 лв. 
бюджетни средства. 

В отговор на растящата необходимост от разкриване на нови групи и 
изграждане на нови детски заведения в община Русе, през втората година на мандат 
2011-2015г. завършва изграждането на нова детска градина в кв. „Чародейка” за 4 
групи деца на възраст 3-7 години (максимален капацитет 120 деца). Проектът 
„СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за 
леснодостъпни, нови, интегрирани консултации” по програма на МТСП „Социално 



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

25 

включване” е в своя финален етап. От бюджета на проекта 1 600 000 лв., който е 100% 
грантова схема, вече са усвоени близо 1 100 000 лв. за СМР. До края на 2013г. 
приключиха тръжните процедури за обзавеждане и оборудване на детското заведение 
и прилежащия здравен център с детската здравна консултация. 

Започна проектирането и изграждането на още една нова детска градина в кв. 
„Дружба” за 4 групи (максимален капацитет 100 деца) и нов филиал на ЦДГ „Ралица” 
за две групи (максимален капацитет 50 деца), който ще бъде разположен в сградата 
на ОУ „Братя Миладинови” в Русе. Предвижда се в тези СМР да бъдат инвестирани 
близо 2 млн. лв. 

През 2013г. децата, записани в детските заведения на територията на Общината, 
са близо 4 500, като 2 340 от тях са обхванати в предучилищната подготовка в детските 
градини и предучилищни групи в училищата на община Русе. 

За отчетния период са инвестирани над 345 хил. лв.за подобряване на 
условията в детски градини на територията на община Русе и над 480 хил. лв. - в 
училищата в Общината. 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. 
Очаква се разходите за отопление да намалеят с над 50%. Извършена бе също и 
реконструкция и модернизация на басейн в ЦДГ „Детелина”. 

В рамките на отчетния период завърши проектът „Национална схема за зелени 
инвестиции” на обща стойност 199 570,58 лв. 15% от тези средства са съфинансиране от 
Община Русе. Проектът въведе мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Незабравка-2” 
чрез външно саниране, изолация на подпокривни пространства, подмяна на дограма, 
енергоспестяващо осветление и корекции на съществуващата отоплителна инсталация 
(ТЕЦ). Основното финансиране е от Националния Доверителен ЕкоФонд. 

Най-голямата инвестиция в материалната база на образованието за 
последните 50 години в Русе е многофункционална спортна зала в СОУЕЕ „Св. 
Константин-Кирил Философ” на стойност 1 000 000 лв., чието изграждане е в ход. 

Мерките за индиректно въздействие върху качеството на образователния 
процес са елементи на цялостна система за по-добри условия в учебните сгради, 
работа с директорите и учителите в учебните заведения, специално внимание към 
учениците с високи постижения, грижа за децата със специални образователни 
потребности. В тази връзка: 

 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”, „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 



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

26 

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

– реалност и предизвикателства”. 

 По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 

24 май бяха организирани и проведени следните прояви:  

- Годишен концерт на детските градини в Община Русе 
- „Всемир на таланти” – национална панорама на детското и младежко 

творчество 
- Традиционно изложение на среднообразователните училища, 

специализирани и професионални гимназии в община Русе 
- Награждаване на отличниците от русенските училища от Кмета на 

Община Русе. 
Горепосоченото потвърждава изпълнението на една от основните цели на 

управленската програма – възстановяване, модернизиране и поддържане на 
материално-техническата база в детските градини, училищата и обслужващите звена. 
За първата и втората година от мандат 2011-2015г. общата сума за вече осъществени 
строително-ремонтни работи в учебните заведения е над 6 384 000 лв. 

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 изтеклата година за стимулиране на талантливи ученици са 
определени 43 деца за годишни стипендии на обща стойност 35 370 лв. На 17 от тях 
вече са изплатени 12 825 лв. До края на годината, още 26 ученици получиха годишни 
стипендии на обща стойност 22 545 лв. 106 деца с изявени дарби и високи постижения 
в различни области са получили еднократна финансова подкрепа на обща стойност 
8 349 лв. (в т.ч. са специално наградените математици от МГ „Баба Тонка” за участието 
им в международна олимпиада в Москва – по 500 лв.). В навечерието на 24 май, на 
специална церемония бяха наградени 44 отличници от основни, среднообразователни 
училища, езикови и професионални гимназии в Русе с награди на стойност 1 400 лв. С 
престижната Награда „Русе 21 век” са удостоени трима русенски ученици за 
изключителни постижения и спечелени международни отличия през 2012 г. В Деня на 
Народните будители Община Русе връчи традиционните плакети и финансова награда 
по 500 лв. на всеки лауреат. 

Общо за отчетния период Община Русе е разпределила над 50 хил. лв. 
стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на 185 
изявени деца в образованието, науката и изкуството.  

Елемент от мерките за индиректно въздействие върху качеството на 
образователния процес са разработени проекти в сферата на образованието и 
младежките дейности: 

 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 хил. 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. 
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 Екип на дирекцията разработи и кандидатства с проектно предложение за 

изграждане на младежки център, сертифициран със знака на Съвета на Европа 

по Програма BG06, Компонент 1 „Младежи в риск“, по финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство. Проектът е 100% грантова схема 

на стойност 1 500 000 евро. Изпълнено е проектиране на младежкия център. 

 Екип на дирекцията разработи и кандидатства с проектно предложение за 

подобряване на материалната база и условията за отглеждане и предучилищна 

подготовка на деца в пет детски градини в община Русе по Програма BG06, 

Компонент 2 „Деца в риск“, по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Проектът е 100% грантова схема на стойност 250 

000 евро. Изпълнено е 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” в университети в Европа, 

САЩ , Китай и Индия. 

 Екип на дирекцията участва в проект на НСОРБ „Подобряване на общинския 

капацитет за предоставяне на публични услуги”, финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет” и Европейски социален фонд. 

Професионалният капацитет на просветните звена, авторитетът на учителите, 
техният социален статус са във фокуса на управленската програма с поредица мерки за 
по-високи стандарти в професионален и житейски план. Затова Общината подпомага 
участието на педагозите в квалификационни програми, обучения и насърчава ученето 
през целия живот чрез широк спектър програми за по-висок професионален капацитет. 
В рамките на отчетния период 104 педагози, директори на учебни и детски заведения и 
служители в общинския отдел „ОМДС” са участвали в квалификационни школи и 
обучения по компонентите на ОП „Развитие на човешките ресурси” и специализирани 
курсове на МОН.  

От друга страна, Общината създава условия за допълнителни педагогически 
услуги, алтернативно обучение и извънкласни дейности, които провокират творческия 
потенциал и ускоряват личностното израстване на децата и учениците. В детските 
градини на територията на Общината най-малко 2 500 деца са обхванати в 
допълнителни занимания – ранно чуждоезиково обучение, балет, фолклорни танци, 
приложни изкуства, спорт. Развитите в тези форми умения децата демонстрираха на 
традиционния годишен концерт на детските градини, тази година под надслов „Децата 
на Русе – бъдещето на свободния дух”, с който 19 детски градини в Русе отбелязаха 
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. В 
мащабното градско събитие се изявиха близо 200 деца от предучилищните групи като 
индивидуални изпълнители, вокални и танцови състави, създадени в детските градини 
чрез допълнителните педагогически услуги. През изтеклата учебна година, в детските 
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заведения се проведоха множество събития с участието на най-малките граждани на 
Русе и техните родители – дни на отворени врати в детските градини, спортни 
празници, изложби, творчески изяви, в които активно участваха и родителите.  

Интелектуалният и творчески потенциал на децата намира естествен път за 
развитие в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество в Русе. Общината 
подпомага съществуването му като дофинансира делегираната от държавата дейност 
за развитие на изявени ученици по фундаментални и приложно-технически 
дисциплини. За 2013г., в седемте направления „Математика”, „Физика”, 
„Информатика”, „Английски език”, „Конструиране”, „Моделизми” и „Изобразително 
изкуство” са развити 76 различни научно-технически форми и клубове, в които 
участват 1 017 ученици от 1-ви до 12-ти клас. В ЦУТНТ те надграждат знания, умения и 
увереност, с които печелят високи отличия на световни състезания и олимпиади.  

Общината насърчава педагогическите екипи да разработват проекти, за да 
издигат нивото на образованието и в много от тях е партньор. Повече от половината 
педагози вече имат умения за работа с деца със специални образователни 
потребности. За 2013г. в детските градини се обучават 13 деца със СОП. За същия 
период в детските градини на територията на община Русе има 53 деца, а в училищата 
– 308 ученици на ресурсно подпомагане. В ОУ„Петър Берон” за тази учебна година са 
записани 49 ученици със специални образователни потребности. 

1.1.2. Младежки дейности и спорт 

Първият Общински годишен план за младежта на Община Русе бе приет през 
2013 г. в изпълнение на Закона за младежта с Решение №443/25.01.2013. на Общински 
Съвет – Русе. В него са изведени приоритети и специфични цели на общинската 
политика за младежта за календарната година и са набелязани мерки и дейности в пет 
направления: участие на младежите, информационно осигуряване, младежка заетост, 
неформално образование, доброволчески дейности и по-добра комуникация между 
младежките организации и институциите на територията на Общината. 

Дейностите по плана се изпълняват с участието на общинското звено Общински 
младежки дом – Русе и екипа на Дирекция „Култура и образование“. 

Общинската политика в областта на физическото възпитание и спорта насърчава 
развитието на тези дейности чрез утвърждаване и финансиране на програма за 
развитието на местната спортна дейност със средства от общинския бюджет. През 2013 
година утвърдената от Общински съвет Русе Програма „СПОРТ – 2013” е инвестирала в 
спортните клубове, събития и турнири 403 500 лв., разпределени в следните 
направления:  
 

 Раздел 1 „Ученически и масов спорт“ - 69 950 лв. 

Развитието на масовия спорт е приоритет в управленската програма, който 
визира създаване на по-добри условия за развитие и ресурсно осигуряване на 
спортове, даващи облика на Община Русе в приноса ѝ към националния спорт. 
Общината предвижда дейности, с които да увеличи бр. на децата, занимаващи се с 
различни видове спорт. На първо място - модернизиране на спортно-материалната 
база и по-добра система за поддържане и ползване. На второ място – повече 
популярност за успехите на русенските спортисти през годините. В изпълнение на тези 
мерки средствата в този раздел са разпределени както следва: 
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Таблица 1 Ученически и масов спорт на Община Русе 

№ 
КЛУБ СЪБИТИЕ 

СУМА ОТ 
БЮДЖЕТА 

1. 
Десетте най-добри 

спортисти 
Награждаване  5000 

2. СЛАК "ДУНАВ" Лъвски скок 600 

3. 
СК "БАСКЕТБОЛ" 

ДУНАВ 8806 
Турнир по баскетбол за жени "Купа 

България" 
2000 

4. 
БФС 

Осмомартенски турнир по футбол за 
девойки 

500 

 6. 
Боксов клуб Русе 

Организиране и провеждане на турнир по 
бокс "Купа България за жени" 

850 

7. 
Спортен 

клуба"Калагия" 
Заплащане на такси за участие в Държавно 

първенство по УШУ в гр. Букурещ 
800 

 8. 

Спортен клуб "Широко 
Сърце" 

За участие на деца от ДДЛРГ "Димитър 
Басарбовски" в деветнадесети национален 

шампионат за деца в риск под 
надслов"Спортът достъпен за всички"  

2000 

9. 
Туристическо 

дружество "Приста" 
Организация и провеждане на Национален 

воден поход Янтра- Дунав 2013  
400 

10. 
Сдружение Кар Мотор 

Спорт 
Организация и провеждане на Пролетна 

спартакиада Русе-2013 
1000 

11.  

Тенис клуб Русе 

Подпомагане организация и провеждане на 
Регионален турнир за деца на оранжев корт 
и държавен турнир за юноши и девойки до 

16 години 

1000 

12. 

Туристическо 
дружество "Приста" 

Организиране и провеждане на преглед на 
туристическите сръчности за учащи и 

ориентиране в пещери 
600 

13. 
СЛАК ДУНАВ 

Организация и провеждане на Държавно 
първенство по лека атлетика 10 000 м. 

2500 

14. 

Общински 
координационен съвет 

на Синдикат на 
българските учители 

Участие в Девета международна 
спартакиада на учителите в к.к Св. 

Константин и Елена 
1500 

15. 
СНЦ Русе волей клуб 

Ежегоден детски турнир по плажен 
волейбол 

1000 

16. 

Сдружение СК Динамо 
- Русе 

Държавно първенство по джу-джицу за деца 1000 

17. 
ГСК Локомотив Тончо 

Тодоров СГ 
Организиране и провеждане на между 

училищна спортна стрелба 
800 

18. 
ФК "Русе" 

Организиране и провеждане на турнир по 
плажен футбол "Децата на Русе" 

1000 

19. 
БФС 

Организация и провеждане на "Турнир по 
футбол" 

500 

20. Движение за Организация и провеждане на йога фестивал 600 
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Таблица 2 Спортни мероприятия, които предстои да се проведат до края на 2013г. 

хармонично развитие 
на човека - БМСТ 

21. 
СК"Тенис на маса - 

Дунав Русе" 
Подпомагане организацията и провеждането 

на турнир по тенис на маса 
600 

22. 
Ученическа Спортна 

Школа 
Ученически игри 20000 

23. 
Тенис клуб Русе 

Организация и провеждане на Държавен 
турнир за жени Русе Опън Куп 2013 

600 

24. 
СК "ШИРОКО СЪРЦЕ" 

Участие в 6-ти Олимпийски спортен фестивал 
под мотото "Да открием новите олимпийски 

надежди на България" 
1000 

25. 
СК "ИМИДЖ" РУСЕ 

участие в Държавно първенство по скокове 
на батут" 

1000 

26. 
СК "МЛАДОСТ-

ЛОКОМОТИВ-РУСЕ" 
Участие в Зонално първенство за Северна 

България в гр. Разград 
700 

27. 

СК Академично 
гребане "Локомотив" 

организиране и провеждане на Държавен 
отборен шампионат по академично гребане 

за юноши - девойки, момчета-момичета 
500 

28. 
СК Триатлон - Далян 

Организация и провеждане на Държавно 
първенство по триатлон 

1000 

29. 
Сдружение "Дъ 

Тъндърс" 
Организация и провеждане на Десети Мото 

Рок Фест 
1000 

30. 

СК по волейбол 
"Дунав" 

Организация и провеждане на 
междуградски мемориален турнир "Стефан 

Панчев" 
600 

31. 
СК Волейбол ДИЕМ 

РУСЕ 
Републиканско първенство по волейбол за 

ветерани жени и мъже 
500 

32. 
Туристическо 

дружество "Приста" 
ТИД-2013 1200 

33. 
ГСК Локомотив Тончо 

Тодоров СГ 
Междуучилищна спортна стрелба с 

въздушно оръжие 
400 

34. Спортен клуб "Русе" "Купа България" 1500 

35. 
Спортен клуб Имидж 

Русе 
Купа Северна България 2013 500 

36. 

Спортен клуб спорт за 
всички "Младост - 

Локомотив" 
Държавно първенство по гимнастика 300 

37. 
Тенис клуб "Приста" 

Международен турнир за жени - Русе Къп 
2013 

1000 

38. 
Спортен клуб Дунав 

Русе 
Държавен преглед 600 

39. ФК "Русе" Мини футбол 500 

40. СЛАК Дунав Лекоатлетически крос Баба Тонка 1000 

  ОБЩО: 58 150 
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№ КЛУБ СЪБИТИЕ 
СУМА ОТ 

БЮДЖЕТА 

2. УСК "Академик" 
Русенска Универсиада 2013 по волейбол, 
баскетбол, хандбал и др. 1000 

3. УСК "Електрофайер" 
Турнир по футзал за Купа "Апостол 
Арнаудов" 

1000 

4. СКБ Дунав Коледен турнир по баскетбол за девойки 1000 

5. СЛАК "Дунав" Коледен турнир по лека атлетика за деца 1000 

6. СКБ Дунав 2007 Коледен Турнир по баскетбол 800 

7. 
СКТМ " Дунав " 

Международен турнир по тенис на маса - 
"Дунавска купа" 

500 

8. ВК „Русе Волей клуб“ Републиканско първенство по волейбол за 
ветерани 
Участие на деца лишени от родителски 
грижи в Коледен турнир по различни видове 
спорт в гр. София 
Награждаване на десетте най-добри 
спортисти за 2013г. 

500 
 

1000 
 

5000 
9. СК Широко Сърце 

  ОБЩО: 11 800 

 

 Раздел 2 „Състезания под егидата на Община Русе“ – 25 000 лв. 

Средствата се разходват според постъпилите предложения от спортните 
клубове, в зависимост от националния спортен календар и решение на общинската 
комисия. 

Таблица 2 Състезания под егидата на Община Русе 

№ СПОРТЕН КЛУБ СПОРТНО СЪБИТИЕ СРЕДСТВА 

1. 
Спортен клуб 
локомотив - Джудо 

Международен традиционен турнир по 
джудо "Дунавска купа" 

1000 

2. 

Спортен клуб - Акро Международен фестивал по художествена и 
спортна гимнастика "Дунавска перла" 

2000 

3. 

Клуб по спортни танци 
"Настроение" 

Национален турнир по спортни танци 1000 

4. 
Спортен клуб Компас - 
крос 

Републиканска купа "Русе - 2013" - спортно 
ориентиране 

1000 

5. 
Футболен клуб Русе Турнир по плажен футбол - "Купата на 

Кмета" 
1000 

6. 

Спортен клуб по 
борба, самбо и джудо 
Юнак - Локомотив - 
Русе 

Международен турнир по борба "Русенски 
легенди" 

2000 

7. 
СНЦ Русе Волей клуб Международен турнир по волейбол за 

ветерани "Русе - 2013" 
2000 

8. 
Спортен клуб 
"Джамбо" 

Традиционен турнир по стрелба с лък 
"Дунавски стрели" 

1500 

9. Сдружение ездови Купа "Русе - 2012" по всестранна езда 1000 
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клуб Кентавър Русе 

10. 
СЛАК ДУНАВ Международен турнир по лека атлетика 

"Младост" 
2500 

11. 

Сдружение 
тежкоатлетически 
спортен клуб 

Традиционен турнир по вдигане на тежести 
"Купа Русе" 

2000 

12. Боксов клуб - Русе Турнир по бокс Купа Русе 2013 1000 

13. 
СК по бадминтон Международен турнир по бадминтон 

"Русенско лято" 
2000 

14. СК по фехтовка ФК Русе Международен турнир по фехтовка 1000 

15. АК Клуб Локомотив Състезание по спортна акробатика 1000 

16. 
СК по баскетбол Дунав 
8806 

"Русчукъ" - 2013 2000 

17. 
Колоездачен спортен 
клуб 

Колоездачно спортно състезание "Купа Русе-
2013" 

1000 

 ОБЩО: 25 000 

 

 Раздел 3 „Подпомагане на спортните клубове“ - 295 000 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“. Разпределя ги специално назначена за случая 
комисия, която разглежда постъпилите заявления от председателите на спортните 
клубове и предлага сключване на договори с тях за подпомагане на спортната им 
дейност. 

I. Подпомагане на водещи клубове, развиващи основни спортове с престижни и 
социални функции: волейбол, баскетбол и лека атлетика (Приложение № 1 към чл. 2 и 
финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от "Правилник за условията и реда 
за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе"). Общо 
180 000 лв. разпределени както следва: 

 
Таблица 3 Разпределение на средствата за подпомагане на водещи спортни клубове 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛУБА ПОДПОМАГАНЕ В ЛВ. 

 СКБ "ДУНАВ" /жени / - БАСКЕТБОЛ  65 000 

 ФК „ДУНАВ - 2010“ 65 000 

 СКВ "ДУНАВ 2007"  15 000 

 СКВ „ДУНАВ“ 15 000 

 СЛАК „ДУНАВ“ 20 000 

 ОБЩО: 180 000 

 
ІІ. Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 

/4/ от "Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на 
спортните клубове в Община Русе". Разпределение на финансовите средства, 
утвърдени в Програма „СПОРТ - 2013”, РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ 
КЛУБОВЕ” в т. II. са в размер на 105 000 лв., разпределени както следва: 
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Таблица 4 Разпределение на средствата за подпомагане на останалите спортни клубове 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛУБА ПОДПОМАГАНЕ В ЛВ. 

1. СКБСД ЮНАК - ЛОКОМОТИВ 9404 

2. КПС ИРИС 11563 

3. СКК ЛОКОМОТИВ 17145 

4. СК - БАДМИНТОН 9373 

5. БК ЛОКОМОТИВ  4145 

6. СК ДЖАМБО - 2006 4900 

7. СКСБ ИМИДЖ-РУСЕ 4349 

8. ТЕЖКОАТЛЕТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ 3855 

9. БК РУСЕ  9524 

10. СК АКРО 2185 

11. СК ДУНАВ БОЙНИ СПОРТОВЕ 2174 

12. СКФ ФК - РУСЕ 2074 

13. ФК ЛЕВСКИ 2000 4375 

14. КОНЕН СПОРТ БТБ 2470 

15. СК ПО ДЖУДО ЛОКОМОТИВ 2174 

16. СК АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ ЛОКОМОТИВ 10916 

17. ФК АРИСТОН 4375 

 ОБЩО: 105 000 

 

 Раздел 4 „Награди“ – 10 000 лв. 

Това са средства, с които Община Русе награждава спортисти с високи 
постижения и специален принос за спортната слава на града. Със средства от този 
раздел се финансира Церемонията по присъждане на „Спортни отличия 2013“, за 
награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и 
призови класирания, юбилеи и годишнини. 

Таблица 5 Разпределение на средствата за награди в областта на спорта 

№ КЛУБ СУМА ОТ БЮДЖЕТА 

1. СК "БАСКЕТБОЛ" ДУНАВ 8806 2000 

2. СК "БАСКЕТБОЛ" ДУНАВ 8806 2000 

 ОБЩО: 4000 

 

 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, 
който се развива в училищата и високото спортно майсторство, което се развива в 
спортното училище и спортните клубове. 
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През учебната 2011/2012 година в школата работят шест треньори по 5 вида 
спорт, двама преподаватели по лека атлетика, един преподавател по спортно 
ориентиране, един преподавател по тенис на маса, един преподавател по спортна 
гимнастика, един преподавател по волейбол. Обхванати са около 500 деца на възраст 
от І до VІІІ клас. Учениците и техните родители проявяват най-голям интерес към 
спортовете баскетбол, волейбол и футбол. 

Общината насърчава УСШ да подобрява и разширява дейността, за да отговаря 
на интересите на повече деца. С разнообразяване на спортните школи ще се създадат 
по-големи възможности за извънкласни занимания, което от своя страна ще се отрази 
положително върху здравето и възпитанието на децата.   
 
СПОРТНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Материалната база е основен фактор в системата на физическо възпитание и 
спорта. Затова Община Русе има високи изисквания за нейното стопанисване, 
поддържане и модернизиране. 

Предстои извършване на структурен и икономически анализ на досегашното 
управление на спортно-материалната база, за да се въведат подходящи реформи за по-
ефективно използване, по-доброто ѝ поддържане и модернизиране. 

Община Русе изгради модерно съоръжение – лекоатлетическа писта, Клас А2, 
сертифицирана от Международната организация на лекоатлетическите федерации, 
реновира изцяло тунела на входа на Градски стадион – Русе, асфалтирани са улицата и 
подхода към стадиона, подменя се оборудването по секторите. Проектът е на обща 
стойност 1 274 190 лв. С изграждането на това съоръжение новият екип на Община 
Русе постави началото на дългосрочна програма за реновиране и модернизиране на 
спортната база, с което подчертава ангажираност и активно участие в националната 
програма на МФВС „Аз обичам спорта“ за развитие на масовия и професионалния 
спорт в Общината. 

От официалното въвеждане в експлоатация на новата лекоатлетическа писта се 
наблюдава засилен интерес на деца и родители към тези дисциплини. Само за 3 
седмици два пъти е нараснал броят на децата, които са се записали в клуба по лека 
атлетика в Русе.  

Община Русе преговаря за концесия на стадион „Дунав”. Изцяло е ремонтирано 
помощното игрище на стадиона, поставена е изкуствена тревна настилка и ново 
осветление.  

Общината съфинансира проект на спортна организация, съвместно с която 
разкри мултифункционални игрища за спорт в свободното време. Терените са 
подходящи за футбол, волейбол и баскетбол и масово се използват за 
непрофесионални спортни срещи.  

Русенски клуб по стрелба с лък стана водещ партньор в проект за изграждане на 
спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс 
„Дунав“. Общата стойност на предвидените съоръжения е 665 364,11 лв. Общината 
участва в проекта с 5% съфинансиране (около 33 000 лв.). Проектът предвижда 
изграждането на спортен комплекс от две многофункционални игрища с изкуствена 
настилка, игрище за плажен волейбол, паркинг за автомобили, сграда със зали за 
стрелба с лък, салон за технически конференции, както и всички необходими 
помещения за тренировъчна дейност. 
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Със средства от Министерството на образованието и преразпределение на 
средства от държавния бюджет се изгражда спортна зала в СОУЕЕ „Св. Константин – 
Кирил Философ“ – Русе. Проектът за многофункционалната спортна зала е за 1 млн. лв. 

Отворена е процедура за изграждането на модерен гребен комплекс на езерото 
Липник за провеждане на национални и международни състезания по кану-каяк и 
други водни спортове. В ход е актуване на собствеността, при което гребна база 
„Липник“ ще стане собственост на Общината. Проектът ще се реализира в партньорство 
с русенски спортен клуб, избран по правилата на Наредба Н1 към МФВС. 
 

1.2. Отдел „Култура“ 

Русе – град с европейска култура и културен туризъм е базова стратегическа 
рамка, заложена в управленската програма за мандат 2011-2015 г. Една от 
първостепенните задачи в периода 11.2012 – 11.2013 бе развитието в областта на 
културата да се обвързва с нова философия и разбиране за ефективно работещи 
културни институти и признати културни продукти в национален и европейски мащаб, 
привлекателни за меценатите и бизнес-средите да инвестират и да ги продуцират. В 
тази връзка основен принцип в културните политики бе преди всичко партньорството и 
взаимодействието с общинските, регионалните и държавни културни институти, с 
редица структури от неправителствния сектор и местния бизнес, което осигури простор 
за развитие на културните дейности и доведе до търсеното многообразие, значим 
капацитет и качество на културния живот на територията на Общината.  

Основен фокус в дейността на Община Русе в областта на културата през 
периода, бе подготовката на кандидатурата на Русе за „Европейска столица на 
културата” през 2019 г. Повишената активност в стимулирането на този процес 
предизвика силен обществен отзвук и привлече за каузата широк кръг от 
заинтересовани страни от сферата на културата, изкуството, образованието, бизнеса и 
медиите. Създадената общинска фондация „Русе – град на свободния дух” активира 
чувствително обществения фон за подготовката на кандидатурата и добави стойност 
към развитието на културния процес, като повиши осезаемо публичния ефект от 
включените в рамките на кампанията събития и дейности от общинския културен 
календар. Утвърждаването на Русе като активен културен и фестивален център, както и 
разширяването на европейската и трансгранична партньорска мрежа на общината в 
развитието на културния процес, се превърнаха в силно мотивиращ подготовката на 
русенската кандидатура за ЕСК фактор.  

Работата на Дирекция „Култура и образование“ за реализиране на културния 
календар на Община Русе обедини усилията на Отдел „Култура“, общинските звена ОП 
„Русе арт“, Общински детски център за култура и изкуство – Русе, Общински младежки 
дом-Русе. В това сътрудничество се осъществиха нови проекти и партньорски 
практики между Общината, държавните и общински културни институти, 
представители на неправителствения сектор. Съвместните дейности разшириха 
видимо формата, съдържанието и капацитета на културния живот на територията на 
Общината.  
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1.2.1. Културен календар 

За отчетния период в Русе бяха реализирани над 35 мащабни културни проекта 
– фестивали, конкурси и други публични събития от регионален, национален и 
международен характер. 

Силният обществен рейтинг на традиционните за Русе културни събития доказа 
по безусловен начин както високото качество и устойчивост на местния културен 
продукт, така и широкия европейски контекст в развитието на културния процес и 
трайното му въздействие върху съвременния облик на града. Пример в това отношение 
са годишните издания на МФ „Мартенски музикални дни”, Есенният салон на 
изкуствата и културата, който се превърна в територия за споделени европейски 
артистични практики, Международният фестивал на алтернативното кино, 
Европейската театрална работилница, Австрийските музикални седмици, Детският 
фестивал на изкуствата „Русе – всемир на таланти”, Националният ученически конкурс 
„К. Михайлов”, Националният конкурс за литература и журналистика, Националната 
литературна награда „Елиас Канети” и др. 

Събития, за които Община Русе е основен организатор или съорганизатор: 

 Международен фестивал „Мартенски музикални дни” 

 „Аз, Градът“ – фестивал за съвременна градска култура, издание 2013  

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

 Празник на град Русе 

 Национална джаз среща 

 Фолклорен събор „Златната гъдулка” 

 Есенен салон на изкуството и културата 

 Коледно-новогодишен фестивал  

 Великденско хоро 

 Кинолектория „Европейското кино“ 

 Джаз клуб – Русе 

 Русенски карнавал 

 Национална литературна награда „Елиас Канети“ 

 Национален конкурс за деца изпълнители на народна музика 

 Национален ученически конкурс за литература и журналистика „Стоян 
Михайловски“ 

 Тържествен концерт-спектакъл по повод 24 май и церемония за връчване на 
ежегодните награди „Русе“ за постижения в областта на изкуството, културата, 
образованието и науката 

 Церемонии по повод национални, официални и регионални празници: 6 януари 
20 февруари, 3 март, 6 май, 2 юни, 6 септември, 22 септември. 
 
Традиционният културен афиш на града бе обогатен и от редица нови и особено 

успешни културни практики, плод на широкото взаимодействие на Общината с 
културния сектор. Пример за подобно взаимодействие са изданията на Фестивала за 
съвременна градска култура „Аз, Градът”, Международният литературен фестивал, 
Националният детско-юношески пленер „Арт пристан Русе”, проектът „По местата” и 
др.  
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Сред по-значимите партньорски проекти на Община Русе са: 

 Международното биенале на миниатюрата (декември 2013) 

 Девети Международен конкурс „Франц Шуберт“ (ноември 2013) 

 Международна научна конференция Арнаудови четения – в чест на 135 г. от 
рождението на Акад. М. Арнаудов 

 Издаване Русенски алманах за литература и изкуство „Брод“ (2013) 

 Европейска театрална работилница (юни 2013) 

 Трети Музикален фестивал „Сцена край реката“ (2013)  

 Четвърти Международен фестивал на алтернативното кино „Дунав – реката на 
Европа“ (юни 2013) 

 Литературен фестивал „Русе пише“ (октомври 2012) 

 Литературен фестивал Русе (октомври 2013) 

 Международен литературен фестивал Русе (октомври 2013) 

 ХVІI издание на фестивала „Австрийски музикални седмици” (април 2013) 

 Национален детско-юношески пленер “Арт пристан Русе” 

 Панорама на детското и младежко творчество „Русе – всемир на таланти“ 

 Седемнадесети Национален ученически театрален фестивал „Климент 
Михайлов“ 

 Девети Международен конкурс за екслибрис “Ex Libris – Ex Erotica” (октомври 
2013) 

 Международен конкурс за млади поп изпълнители 

 Дни на полската култура в Русе 

 Фестивал „Светът е за всички – 2013” 

 Национален конкурс по художествено слово за изпълнение на произведения  

 от възрожденски автори 

 „Девета нощ в музея” и „Детска нощ в музея” 

 Симпозиум за съвременно изкуство „Виа Ломеа” 

 Международен фестивал на китарните оркестри и ансамбли „Културните 
центрове на Европа”. 
 
1.2.2. Приоритетни действия за повишаване капацитета на културните 

организации 

 Устойчиво развитие на Програмата за подкрепа на проекти в областта на 
изкуството и културата на Община Русе (Програма „Култура”), като инструмент 
за стимулиране на гражданската инициатива и укрепване на неправителствения 
сектор в областта на културата. През 2013 г. са финансирани общо 22 проекта на 
културни организации от Русе на обща стойност 49 935 лв. 

 Активно взаимодействие с държавните културни институти и осигурено 
съфинансиране на творческия продукт за периода в размер на 186 100 лв. 

 Реализация на ефективно партньорство с русенските читалища – приемане на 
Програма 2013, осигуряване на средства от общинския бюджет в размер на 20 
000 лв. за дейност. 
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1.2.3. Проекти на русенски културни институти 

 Трансграничен проект „Духът на Дунава“ – 2 (проект на ОбКИ Художествена 
галерия – Русе) 

 Международен проект „АБВ на книгата“ (проект на ОбКИ Художествена галерия 
– Русе и РБ „Л. Каравелов“) 

 Издаване на каталог „Графика и скулптура на Художествена галерия – Русе“  

 Издаване на годишно „Известие“ на РИМ – Русе, т. 16 – Град – етнология -
социализъм, 2013 

 Дигитализиране на културното наследство на Русе (фондовете на ОбКИ 
Художествена галерия – Русе и РИМ – Русе) 

 Международен обмен на изложби България – Румъния (ОбКИ Художествена 
галерия – Русе) 

 Програма „Глоб@лни библиотеки” (проект на РБ „Л. Каравелов“) 

 Проект „Финанси в модерната библиотека” – финансиран по Грантова схема за 
финансиране на иновативни проекти на Програма „Глоб@лни библиотеки” 
(проект на РБ „Л. Каравелов“) 

 Проект „Добри услуги – доволни потребители” – финансиран по Грантова схема 
за финансиране на иновативни проекти на Програма „Глоб@лни библиотеки” 
(проект на РБ „Л. Каравелов“) 

 ExLibris – ExPublico (проект на РБ „Л. Каравелов“) 

 Панаир на музейните изложби 

 „Жените в обществото“ – мобилна изложба и сборник „Жените в Модерността“, 
по повод 200 г. от рождението на Баба Тонка 

 „Дунавският Римски Лимес в Североизточна България“ – проект, подкрепен от 
Американския научен център и Фондация „Америка за България“ – актуализация 
на информационни табели по Лимеса, създаване на водач по Лимеса, 
обновяване на експозиции в Русе и Тутракан 

 Проект „Живописен полъх от Дунава” – гостуване на съвременни русенски 
художници в галерия „Ешкол Паис” в Тел Авив, Израел (ОбКИ Художествена 
галерия – Русе) 

 Участие в Международен филмов фестивал „Щипка сол в повече” в гр. Четате, 
Румъния (ОбКИ Художествена галерия – Русе) 

 Мобилната изложба „Русенски сюжети - един век” (ОбКИ Художествена галерия 
– Русе). 

 
1.2.4. Реализирани по-мащабни инициативи и проекти: 

 Подготовка и провеждане на Фестивал за съвременна градска култура „Аз, 
Градът” – издание 2013, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013. Проектът е приключен и отчетен успешно на 09.08.2013г. 
Верифицирани са 100% от исканите средства по проекта. 

 Разработване и подаване на апликационната форма за кандидатурата на Русе за 
Европейска столица на културата през 2019 г. (октомври 2013) 

 Честване на 80 години от създаването на ОбКИ Художествена галерия – Русе 
(окт. 2013) 
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 Отбелязване на 50-годишния юбилей на Общинския духов оркестър (октомври 
2013) 

 Успешно изпълнение на дейностите по проект «Глобални библиотеки» 

 Честване на 200 години от рождението на Баба Тонка Обретенова (ноември 
2012). 

 
1.2.5. Индикатори 

В периода 11.2012 – 11.2013 са реализирани:  

 7 церемонии 

 Над 35 международни, национални, регионални и местни фестивали, конкурси и 
проекти 

 Над 50 концерта  

 31 иновативни културни събития в рамките на „Аз, Градът” – фестивал за 
съвременна градска култура, издание 2013 

 Национална панорама на детското и младежко творчество „Русе – Всемир на 
таланти“ под патронажа на кмета Пламен Стоилов и финансовата подкрепа на 
Фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ и Сдружение „Духовно огледало“ (24-26 
май 2012 ), с участие на над 400 деца и младежи от Община Русе и 200 гости от 
цялата страна 

 14 изложби на РИМ – Русе 

 Изложби на ОбКИ Художествена галерия – Русе – 34 бр., от които 28 гостуващи 

 24 изложби на РБ „Л. Каравелов”, 13 от които гостуващи 

 22 проекта на културни организации от Русе 

 40 обучения по програмата „Глобални библиотеки“. 
 

Инвестираните в културни проекти средства от общинския бюджет, от 

държавата в лицето на Министерство на културата, оперативни програми на ЕС, 

спонсорства и дарения за първите две години от мандат 2011-2015 са над 1 млн. лв. 

Отделно в материалната база на културата в Русе са вложени близо 4 млн. лв. за 

ремонт на сградите на Държавна Опера – Русе, Зала „Филхармония“, за възстановяване 

на Римската крепост Сексагинта Приста, РБ „Любен Каравелов“ и Къщата-музей „Баба 

Тонка“. 

 
2. Дирекция „Здравни и социални дейности“  

Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе работи 

последователно за изпълнение на заложените цели в Програмата за управление на 

Община Русе за мандат 2011-2015 г. 

В дирекцията се систематизира информация за броя на потребителите на 

социални услуги, предоставяни в специализирани институции, в резидентни и услуги в 

общността. След направен анализ на потребностите на жителите на Община Русе са 

актуализирани и допълнени Годишните планове за развитие на социалните услуги в 

общината за 2012 и 2013 г. 
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Изпълнени са поетите ангажименти в Управленската програма за 

администриране на схема „Алтернативи“ на проект „Подкрепа за достоен живот“, по 

който се предоставя социалната услуга „Личен асистент“ на деца и лица с увреждания. 

За периода от 11.2012 г. до 10.2013 г. като лични асистента са работили 135 лица. Те са 

предоставяли услугата в домовете на 141 потребители от Община Русе.  

На 31.07.2013 г. Община Русе успешно приключи реализирането на проект 

„Социално предприятие – обществена трапезария“. Проектът е финансиран от 

Европейския социален фонд 2007-2013 г. по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности“. 

За дейностите по проекта е усвоена сумата от 299 998, 47 лв. Средствата са използвани 

за осигуряване на храна на уязвими групи от населението на общината – основно 

възрастни, самотноживеещи хора и лица с увреждания. Осигурена е заетост на 12 лица 

от рискови групи (самотни родители, многодетни майки, лица от етнически 

малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане).  

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 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП). По проекта са отпуснати 25 987, 

50 лв. за храна на 99 потребители в периода 01.08.2013 г. – 31.12.2013 г. и 5 197, 50 лв. 

за други разходи, свързани с предоставяне на услугата. 

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

Увеличава се броят на утвърдените професионални и доброволни приемни семейства. 

През 2012 г. по проекта са работили 4 професионални семейства, в които са били 

настанени 5 деца. Към месец октомври 2013 г. има 14 приемни семейства с настанени 

в тях 18 деца. Други 5 деца са прекратили ползването на услугата „Приемна грижа“ 

поради връщането им в биологичните семейства или осиновяване.  

От 19.09.2012 г. в гр. Русе функционира Център за социална интеграция и 

рехабилитация, в който социални услуги ползват 27 лица със зрителни затруднения. 

Дейността на центъра е обезпечена със средства от държавния бюджет. 

От 26.10.2012 г. в гр. Русе услуги за деца предоставя Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца с психични увреждания с капацитет 20 места. 

Центърът осигурява терапевтични грижи на децата за намаляване на чувството им за 

изолация от обществото и оказва подкрепа на семействата за справяне със 

специфичните за заболяванията проблеми в отглеждането на децата. 

От 26.03.2013 г. като държавно делегирана дейност работи Приют за бездомни 

лица. Капацитетът на услугата от 60 места напълно задоволяват потребностите на 

хората, останали без дом и подслон, без доходи и в невъзможност да задоволят своите 

основни жизнени потребности. Предоставянето на услугата дава възможност за 

решаване на най-тежките социални проблеми, свързани с осигуряване на адекватни 

грижи на най-уязвимите групи хора – скитащи, бездомни лица без имущество и 

доходи. 
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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. 

През новия програмен период 2014 – 2020 г. Община Русе ще кандидатства с 

проектни предложения за отпускане на финансова помощ за изграждането на 

„Наблюдавани жилища“ за младежи, напускащи специализираните институции за деца 

и за проектирането на нов Дневен център за стари хора в гр. Русе. 

Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе е изпълнила и 

допълнителни дейности освен заложените в Програмата за управление на Община 

Русе за мандат 2011 -2015 г. 

Община Русе активно изпълнява заложените цели в политическия документ 

„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 Русе 2010 – 2015 г. за намаляване бр. на децата в 

специализираните институции. 

От 01.04.2013 г. е закрит Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) 

„Райна Гатева“. От 01.05.2013 г. е намален капацитетът на ДДЛРГ „Надежда“ от 40 на 20 

места. Успоредно с намаляване обхвата на институционалната грижа за деца, 

Общинска администрация развива мрежата за предоставяне на социални услуги в 

общността като извършва поредица от дейности за разкриване на нови социални 

услуги. 

От 01.09.2013 г. е разкрит нов Дневен център за деца с увреждания – седмична 

грижа с капацитет 20 места. Дейността на центъра ще улесни родителите на деца с 

увреждания в грижите за тях като ще приложи иновативна форма на подкрепа – 

„заместваща грижа“ за период от време съобразно инцидентно възникнали 

потребностите на родителите, свързани с провеждане на лечение, включване в 

образователни програми и др. 

От 01.08.2013 г. в Община Русе е разкрит нов Център за обществена подкрепа за 

работа с деца с капацитет 20 места. 

Община Русе изпълнява Споразумение за сътрудничество със Сдружение 

„Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП) относно оборудване и 

последващо използване на специализирано помещение за изслушване на деца, 

жертви и /или свидетели на престъпление. Предвиденото за целта помещение се 

намира в Комплекса за социални услуги за деца в гр. Русе. Помещението е 

ремонтирано и оборудвано с необходимата аудио и видео техника за специализирано 

изслушване на деца със средства, осигурени от ИСДП. 

На 28.08.2013 г. Община Русе подписа Договор № BG051PO001-5.2.12-0015-

C0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, Процедура „Да не изоставим нито 

едно дете“ за реализирането на проект „Нашите деца са наша отговорност“ – 
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разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на 

възраст от 3 до 18 г. в Община Русе. По проекта ще бъдат получени 388 276, 66 лв. за 

предоставяне на социални услуги в 3 Центъра за настаняване от семеен тип. В тях ще 

бъдат настанени деца и младежи с физически и умствени увреждани, които се 

отглеждат в домове за деца с увреждания на територията на цялата страна, чиито 

родители и близките живеят на територията на община Русе. Ще бъде нает персонал от 

39 лица, който ще бъде ангажиран с подготовката, преместването и предоставянето на 

грижи в близка до семейната среда на общо 42 деца и младежи. 

Община Русе защити проектно предложение по схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще" – КОНПОНЕНТ 2: 

„Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и 

превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години" за отпускане на сумата от 

599 967 лв. за разкриване на 7 иновативни интегрирани услуги за деца от 0 до 3 години 

на мястото на трансформирания Дом за медико-социални грижи в гр. Русе. Децата на 

възраст от 0 до 3 години и техните родители ще имат възможност да ползват услуги в 

Център за настаняване от семеен тип, 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. 

Община Русе изпълнява проект „Звено за услуги в семейна среда“ по схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. По проекта са 

назначени 29 домашни помощника и 10 социални асистента, които предоставят 

почасови услуги в домовете на 100 потребители. 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

1. Дирекция „Екология и транспорт“ 

1.1 Отдел „Екология“ 

През отчетния период дейността на отдел „Екология” беше насочена към 
предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда и намаляване на 
вредното въздействие на антропогенните фактори. 

Служителите на отдел „Екология” осъществяваха текущ контрол върху 
изпълнението на следните договори, по които Община Русе е страна: 

 Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Русе 

 Обществена хигиена на територията на община Русе 

 Снегопочистване на територията на град Русе, четвъртокласната общинска пътна 
мрежа и входно-изходни участъци от републиканската пътна мрежа, 
преминаваща през гр. Русе 

 Стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, инертни и 
опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан 
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 Поддържане проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град 
Русе 

 Дезинсекция и дезакаризация на територията на община Русе 

 Поддържане на зелените площи на територията на гр. Русе. 
 
При осъществяване на контрола са изготвени 3 140 бр. ежедневни отчети от 

инспекторите по чистотата към отдел „Екология”. 
Други по-важни аспекти в дейността на отдел „Екология” са: 

 Проектът за „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на 
територията на гр. Русе“ (прогнозна стойност: 28 773 045,82 лв. с ДДС) е включен 
в Приложение №3 Проекти за закриване и рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци по реда на ПМС 209/2009 г. в съответствие с проект №DIR-
51222031-1-173 по ОПОС към Протокол №6 от проведено заседание на УС на 
ПУДООС на 14.12.2012 г. 

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 юли 2013 г. са обявени обществени поръчки по реда на ЗОП за избор 
на изпълнител на строително-монтажни работи (прогнозна стойност 
28 773 045,82 лв. с ДДС) и осъществяване на строителен надзор и инвеститорски 
контрол (прогнозна стойност – 576 000 лв. с ДДС). 

 През месец ноември 2012 г. започнаха строително-монтажните дейности по 
закриване и рекултивация на З-те сметища (с. Басарбово, м-ст “Боаза”; кв. 
“Средна кула”, м-ст “Арнаут дере”; с. Сандрово, м-ст “При казана”) на 
територията на Община Русе, финансирани 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”. Техническата рекултивация на сметищата в с. Сандрово и 
с. Басарбово е приета по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушени 
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване 
на хумусния пласт. До края на м. ноември 2013 г. ще бъде рекултивирано и 
сметището в кв. Средна кула. То ще бъде прието по реда на ЗУТ, като обект 
втора категория. 

 Изготвен е технически инвестиционен проект за инсталация за предварително 
третиране (сортиране) на битовите отпадъци за регион Русе. С Решение №777 
по Протокол №30/17.10.2013 г. на Общински съвет – Русе на „Топлофикация 
Русе” ЕАД е учредено безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта на гр. Русе 
за изграждане на инсталацията за предварително третиране на битовите 
отпадъци за регион Русе. „Топлофикация Русе” ЕАД се ангажира да приема 
безвъзмездно битовите отпадъци от регион Русе. 
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 Предстои да бъде сключен 5-годишен договор за отдаване на терен общинска 
собственост под наем за разполагане на мобилна инсталация за 
оползотворяване на строителни отпадъци върху общински имот, намиращ се в 
непосредствена близост до Регионално депо – Русе. Експлоатацията на 
инсталацията ще допринесе за постигане на целите за материално 
оползотворяване на строителните отпадъци и намаляване на дела на 
депонираните строителни отпадъци. 

 Сключен е договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД – организация 
по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС), за организиране на дейностите по събиране, съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС и повторна употреба, рециклиране и/или 
оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на 
територията на Община Русе. Изпълнението на договора ще доведе до 
освобождаване на заетите от ИУМПС паркоместа и решаване на проблема с 
ИУМПС, разположени на територии за широко обществено ползване.  

 В изпълнение на сключен договор за доставка на кошчета за дребни битови 
отпадъци са доставени 587 бр. кошчета (на стойност 38 460 лв.), които ще бъдат 
разположени на територията на гр. Русе. Предстои да се доставят още толкова 
кошчета за дребни битови отпадъци. 

 Проведена е обществена поръчка за обновяване на 40 детски площадки на 
територията на гр. Русе и предстои сключване на договор с кандидата, класиран 
на първо място. 

 Извършва се паспортизация на озеленени площи – VІІ етап, с картотекиране на 
дървесната растителност на територията на гр. Русе. 

 Извършени са доставка и монтаж на 100 бр. пейки след изготвена и одобрена 
схема за поставяне. 

 Изготвен е План за действие към Стратегическа карта на шума в околната среда 
на агломерация Русе (стойност 19 800 лв.), чиято крайна цел е създаване на 
здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от 
шум, чрез разработване и прилагане на интегриран подход и мерки за неговото 
избягване, предотвратяване и/или намаляване. 

 В изпълнение на дейностите по Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Русе започна регистрация 
на домашните любимци в общината и проверки по райони на собствениците в 
различни части на града. Издадени са 582 бр. регистрационни карти за домашни 
кучета. Извършени са няколко проверки в парковете, градски градини и по кея, 
като са съставени 102 бр. констативни протоколи на собствениците на домашни 
животни. След засилената предупредителна кампания започна налагането на 
глоби за констатирани нарушения, като през м. октомври 2013 г. са съставени 4 
акта на собственици на домашни животни. 
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 За втора 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. 

 Поради изчерпване капацитета на клетка 1 за неопасни отпадъци на 
територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци на 
територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е 
обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-
монтажните работи. Прогнозната стойност на СМР възлиза на 2 662 644 лв. с 
ДДС.  

Освен това са извършени 1084 бр. проверки по сигнали и жалби на граждани, 
изготвени са 313 бр. становища за резитба и премахване на растителност, издадени са 
90 бр. маршрутни листа за транспортиране на строителни отпадъци и са съгласувани 
440 бр. декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредба №16 на Общински съвет – Русе. 

1.2 Отдел „Транспорт“ 

В рамките на отчетния период са издадени следните документи: 

 701 бр. разрешителни и холограмни стикери за упражняване на таксиметрова 
дейност (нови, подновени поради изтичане на срока и дубликати) 

 554 бр. карти за паркиране на хора с увреждания, заведени в регистър 

 169 бр. разрешителни за движение на извън габаритни товари 

 55 бр. пропуски за специализирани МПС по Наредба №18 до строителни обекти 
и 111 бр. пропуски по Закона за движение по пътищата 

Във връзка с осигуряването на услугата „предоставяне на обществен транспорт“ 
са извършени следните дейности: 

 По транспортното обслужване на населението основно извършените дейности 
са: 

- Обявена и проведена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
за възлагане на автобусните линии от Републиканската, Областната и 
Общинската транспортни схеми с изтекли договори, обособени в 51 бр. 
позиции. Сключени са 42 бр. договори за превоз на пътници. 

- Проведени са 3 бр. заседания на Комисията по транспорт във връзка с 
приемане и реализиране на промени в разписания и маршрути на линии 
главно от Общинските транспортни схеми, свързани с подобряване 
обслужването с транспорт на работещите в индустриалния парк в кв. 
Слатина и на пътуващите от населените места в рамките на Община Русе.  

- Внесени за утвърждаване в Общински съвет са 3 бр. предложения, 
свързани с подобряване услугата обществен транспорт на територията на 
общината. 
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- Ежемесечно са изготвяни справките 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. 

 По дейност организация и безопасност на движението 

- Проведени са 10 бр. заседания на Общинската комисия по организация и 
безопасност на движението, на които са разгледани и обсъдени над 300 
бр. сигнали и предложения, по които са предприети и реализирани 
мерки за подобряването ѝ. 

- Промяна в организацията на движение на три възлови кръстовища с цел 
намаляване на предпоставките за допускане на ПТП и за освобождаване 
на трафика. 

- Промяна в циклограмата за управление на пет светофарно регулирани 
кръстовища с цел премахване на конфликти и намаляване на 
транспортните задръжки. 

- Монтирани са звукови сигнални устройства на 22 бр. светофари в града за 
улеснение и безопасно пресичане на слепите граждани. 

- Определени и сигнализирани са 18 бр. места за паркиране за ползване от 
инвалиди в различните квартали на града. 

- Обезопасени са чрез монтиране на ограждения „изкуствени неравности“ 
и пътни знаци 15 бр. пешеходни преминавания на места с интензивен 
поток. 

- Извършени са подобрения в постоянната организация на движението с 
промени във вертикалната и хоризонталната маркировка. 

- Взетите решения са реализирани на 90% от ОП „Комунални дейности”, а 
по някои от тях се работи в момента. 

 Издадени са 76 бр. заповеди за въвеждане на временна организация на 
движението при извършване на ремонтни дейности по инженерните мрежи и 
свързани с изграждането на строителните обекти на територията на общината. 

 По проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе” е извършено 
до момента следното: 

- Принос към подготовката на 10 бр. тръжна документация за избор на 
изпълнители по ЗОП. 

- Обявени са 6 бр. обществени поръчки, от които три са приключени, а 
останалите три са в процес на провеждане. 
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2. Комунални дейности 

2.1. Направление „Автотранспорт, механизация и строителство“ 

 Положеният асфалт за м. ноември 2012 г. е 1 020 т. за изграждане на паркинг на 
терена на бившия V-ти полк. 

 Разширяване на Общинския приют за безстопанствени животни – 13,5 т. 

 За м. декември 2012 г. общото количество вложен асфалт е 27,5 т. при ремонт на 
асфалтовата настилка по бул. Тутракан, ул. Мостова, тротоар на бл. Русия и ЦДГ 
„Незабравка”. 

 За периода 01.2013 – 10.2013 г. е положен 6 970 т. плътен асфалтобетон, от 
който 670 т. са за тротоарна настилка, а останалият 6 300 т. за изкърпване на 
дупки и преасфсалтиране на улици, като: ул. Адмирал Рожденственски, ул. 
Люляк, ул. Драва, ул. Щип, ул. Ниш, ул. Алея Лилия, ул. Вихрен, ул. Дойран, ул. 
Тетово, ул. Буная, ул. Майор Атанас Узунов /тротоар и паркинг/, ЦДГ „Слънце“. 

 Възстановяване на тротоари със стари плочки – около 300 кв. м. 

2.2. Направление „Улично осветление и пътна сигнализация“ 

 Хоризонтална пътна сигнализация (ХПМ) 

- Надлъжна ХПМ – 3914.77 м2 – по бул. Цар Освободител, бул. Мидия 
Енос, бул. Христо Ботев, бул. Липник, бул. Скобелев, бул. В.Левски, бул. 
Даме Груев, бул. Съединение, бул. Бозвели, бул. Фердинанд, ул. Плиска, 
ул. Доростол, ул. Борисова, ул. Никoлаевска, ул. Стефан Стамболов, ул. 
Тулча, ул. Яребична и ул. Никола Петков 

- Напречна ХПМ – 6264.38 м2 - Пешеходни пътеки при учебни 
заведения/М8.1 и М8.2/ - 2523.17 м2, разпределени – М 8.1 – 108 бр. – 
1491.50 м2, М8.2 – 86 бр. – 254.10 м2, опреснени повторно през месеците 
август-септември. Останалата част от напречната ХПМ е за стоп линии, 
стрелки, забранени площи, пешеходни пътеки по всички важни 
кръстовища в града, паркинги, такси стоянки и маркиране асфалтови 
неравности. 

 Вертикална пътна сигнализация 

- Произведени и монтирани пътни знаци със съответните стойки и 
приспособления за закрепване в гр.Русе и населени места в Общината: 
до 0.52 м2 - 432 бр.; от 0.52 м2 ÷ 6.30 м2 – 57 бр. 

- Монтирани светещи пътни знаци при учебни заведения в кв. Средна кула 
и кв. Долапите ПЗ „А18” – 7 бр.; ПЗ „А19” – 7 бр. 

- Монтирани антипаркингови стълбчета в гр. Русе и населени места в 
общината - 549 бр. и антипаркингови сфери 59 бр. 
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 Изкуствени неравности – Отремонтирани „изкуствени неравности” – 27.34 л.м. 

 Поддържане светофарни уредби (СУ) 

- Изработване и монтаж на нови 10 бр. защитни платки в контролери за СУ 
и 30 бр. нови червени светодиодни пешеходни модула 

- Монтиране на зумери за звукова сигнализация в СУ/помагаща на слепи 
граждани – 48 бр. 

- Преработване контролери за промяна режимите на работа /от дву- в 
трифазов/ на СУ „Котовск” и СУ „Братя Миладинови” 

- Текуща поддръжка на всички СУ. 

 Поддържане улично осветление 

- Изграждане ново осветление в „Лесопарк Липник“ – 15 бр. нови стълба и 
на ул. Адмирал Рождественски – 5 бр. нови стълба 

- Текуща поддръжка ежедневно по сигнали на граждани, от тел. 112 и 
разпореждания на ръководство уличното осветление в гр. Русе и всички 
населени места в Община Русе 

 Поддържане радиоточки – ежедневна поддръжка на радиоточки, радиоуредби 
в гр. Русе и населените места на община Русе, както и осигуряване предавания 
на Общински радиовъзел и сесии на Общински съвет Русе 

 Други дейности: 

- Ограждане зони за „свободно пуснати кучета” – Парк на Възрожденците 
– 2,4 дка. и Парк на Младежта – 4,2 дка. със съответната сигнализация 

-  Събиране оптични и ел. кабели след РДНСК 

2.3. Направление „Общински приют за безстопанствени животни“ 

В изпълнение на Програмата за намаляване популацията на бездомните кучета 
на Община Русе за периода 11.2012 г. – 10.2013 г. в приюта са настанени общо 1 892 
бр., като за изминалата 2012 г. са заловени общо 1 498 бр., а през 2011 г. – 1 165 бр. 

 Кастрираните животни за периода 11.2012 г. – 10.2013 г. в приюта са 982 бр., 
като за изминалата 2012 г. са кастрирани общо 769 бр., а през 2011 г. - 633 бр. 

 Осиновените животни от граждани за периода 11.2012 г. – 10.2013 г. в приюта са 
604 бр., като за изминалата 2012 г. са осиновени общо 337 бр., а през 2011 г. - 
240 бр. 

 Върнатите по места за периода 11.2012 г. – 10.2013 г. са 382 бр. 
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РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

1. Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” 

1.1. Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол” 

През периода 26.10.2012 г. – 25.10.2013 г. са извършени следните текущи 
задачи: 

 Съгласуване на проекти по съответните части – общо 1 614 бр. 

 Издаване на разрешения за строеж – общо 134 бр. 

 Участие ежеседмично в предварителен съвет по ЗУТ – 50 бр. 

 Технически паспорти – 95 бр. 

 Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 46 бр. 

 Прием на граждани ежеседмично в два полудни 

 Подготовка на технически задания за тръжни процедури 24 бр. 

 Изпълнени огледи по молби на граждани – 549 бр. 

 Изготвяне на КСС – 147 бр. 

 Изготвяне на становища – 57 бр. 

 Изготвяне на констативни протоколи – 38 бр. 

 Участие в комисии по ЗОП – 4 бр. 

 Участие в комисии по ЗУТ – 13 бр. 

 Приемане на строежи с акт обр. 15 – 20 бр. 

 Приемане на строежи с ДПК (обр 16 ) – 5 бр. 

 Огледи на Читалища и Кметства – 10 бр. 

 

Специфични задачи, които са извършени в рамките на този период са: 

 Изпълнени процедури по освидетелстване на сгради по реда на чл. 195 от ЗУТ – 
10 бр. 

 Изпълнени процедури по чл.72-73 от Закона за културното наследство 

 Инвеститорски контрол детска градина „Чародейка” – проект „Светилник” 

 Упражняване контрол по изпълнение на договор за упражняване на строителен 
надзор на детска градина „Дружба 3” гр. Русе  
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 Участие в подготовката за реализация на проект за „Развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на 
живот в кварталите Средна кула и Долапи“ – подготовка на техническите 
спецификации за тръжната процедура за проектиране, строителство, строителен 
надзор и инвеститорски контрол 

 Работа в оценителна комисия за избор на изпълнител за „Текущи ремонти на 
обекти общинска собственост“ за обекти общинска собственост 

 Работа в оценителна комисия в МРР за обект „Корекция на река Русенски Лом” 

 Работа в оценителна комисия за избор на инженеринг за обект „Развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на 
живот в кварталите Средна кула и Долапи” 

 Работа в оценителна комисия за избор на строителен надзор за обект „Развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството 
на живот в кварталите Средна кула и Долапи” 

 Протоколи за необходими ремонти със средства на второстепенни 
разпоредители/училища, детски градини/ 

 Участие в инвестиционния процес обект „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на ЦДГ „Незабравка“ гр.Русе“ – инвеститорски контрол 

 Подготовка на документация за ЦДГ „Чучулига“ за кандидатстване в Национален 
доверителен еко фонд - прилагане на мерки за енергийна ефективност 

 Събаряне на общински сгради – бр. 8 

 Изготвяне на проекти за участие на кметствата: Басарбово, Ново село, Средна 
кула и Долно Абланово в конкурсните процедури на Националната кампания „За 
чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС – 4 бр. 

  
1.2. Отдел „Контрол по строителство” 

Изпълнение на текущи задачи, в това число: 

 Разглеждане на жалби, молби и искания от граждани, свързани с незаконно 
строителство – 913 бр. 

 Приключени преписки – 806 бр. 

 Неприключени преписки – 107 бр. 

 Съставя констативни актове за премахване на преместваеми обекти, съгласно 
Наредба №7 на Общински съвет – Русе – 7 бр. 

 Изготвяне на заповеди за премахване на преместваеми обекти – 4 бр. 

 Съставяне на констативни актове за констатиране на незаконни строежи – 58 бр. 
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 Издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи – 18 бр. 

 Съставяне на констативни актове за строежи, които се изпълняват в отклонение 
от издадените строителни книжа – 8 бр. 

 Издаване на заповеди за спиране на строителство изпълнявано в отклонение от 
одобрените строителни книжа – 6 бр. 

 Съставяне на констативни актове за строежи, които не се ползват по 
предназначение – 1 бр. 

 Изготвяне на заповеди за забрана ползването на строежи, които не се ползват 
по предназначение – 1 бр. 

 

За отчетния период са изпълнени следните специфични задачи: 

 Изготвени и връчени актове по Закона за административните нарушения и 
наказания – 16 бр. 

 Подготвяне и връчване на Наказателни постановления – 7 бр. 

 Оперативни задачи – 15 бр. 

 Производства по узаконяване на незаконни строежи – 20 бр. 

 Съставени уведомления по чл. 65, ал.1 от Закона за общинската собственост – 2 
бр. 

 Издадени заповеди по чл.65, ал. 1 от ЗОС – 2 бр. 

 
1.3. Отдел „Устройствени планове и кадастър“ 

 Издаване на скици (вкл. и служебни) – 3 121 бр. 

 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 131 бр. 

 Геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени 
сгради и техническа инфраструктура – 114 бр. 

 Издаване на удостоверение по чл. 52 от Закон за кадастъра и имотния регистър 
– 186 бр. 

 Издаване на удостоверения – 26 бр. 

 Попълване на приложение по данъчна декларация – 601 бр. 

 Предоставяне на координати на геодезически основни единици – 11 бр. 

 Искане на ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план – 151 бр. 
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 Молба за допълване на одобрен кадастрален план – 64 бр.  

 Издаване на разрешение или предписание за проектиране на ПУП – 61 бр. 

 Процедура по одобряване на ПУП – 71 бр. 

 Предоставяне на проектен планоснимачен или регулационен номер – 62 бр. 

 Съгласуване на проекти по част геодезия – 103 бр. 

 Графично попълване на кадастрална основа и нанасяне на ПУП – бр. 98 

 Графично попълване на плановете на селата – ежедневно 

 Справки с граждани и колеги – ежедневно  

 Попълване на цифрови модели – ежедневно  

 Огледи с колеги и граждани на имоти по § 4 – седмично 

 Издадени характеристики за имоти по § 4 – 32 бр. 

 Справки към счетоводство за обезщетяване на бивши собственици –  3 бр. 

 Изготвени преписки за доплащане на имоти по § 4 – 37 бр. 

 Вписване на нотариални актове и актове за общинска собственост – 262 бр. 

 Отговори на молби и жалби 

 Прием на граждани 

 
1.4. Отдел „Инвестиционно проектиране” 

 Визи за проектиране на ново строителство, преустройства и промяна 
предназначението на обекти – 54 бр. 

 Съобщаване на визи за проектиране на ново строителство, преустройства и 
промяна предназначението на обекти – 118 бр. 

 Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие по чл.142, ал.1, 
т.1 и т.2 (съответствие с издадената виза и градоустройство, съгласие от съседи и 
съсобственици) – 376 бр. 

 Приемане на екзекутивна документация, след проверка за несъществени 
отклонения и удостоверяване с печат –  13 бр. 

 Издаване на Разрешение за строеж или отказ за издаване на разрешение за 
строеж – 440 бр. 

 Съобщаване на разрешение за строеж, след справка в кадастъра и на място за 
издирване на всички съсобственици и заинтересованите лица – 10 бр. 
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 Присъствие при откриване на строителна площадка на строежи на основание 
чл.157, ал.2 от ЗУТ, след писмено уведомление – 111 бр. 

 Издаване на удостоверения по §16 и §127 от ПР към ЗУТ за търпимост на 
обектите и изясняване на градоустройствения статут – 38 бр. 

 Издаване на удостоверения по чл.181, ал.2 от ЗУТ и удостоверения за степен на 
завършеност на сграда – 16 бр. 

 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на 
територията – 2 бр. 

 Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация и откази на строежи IV 
и V категории - проверка на приложените към преписката документи – 152 бр. 

 Регистриране на технически паспорти за строежи – 213 бр. 

 Разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в частни 
имоти и откази за същите – 71 бр. 

 Одобряване на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в частни имоти –
84 бр. 

 Подготовка, издаване на Заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ за промяна в 
разрешение за строеж и съобщаването ѝ – 61 бр. 

 Подготовка, издаване и съобщаване на Решение за поправка на 
административни актове издавани от Главния архитект – 8 бр. 

 Отговори на сигнали на граждани – 35 бр. 

 Провеждане на вътрешна кореспонденция – 19 бр. 

 предоставяне строителните книжа на обектите в техническия архив към 
дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ – 418 бр. 

 Даване на административен адрес на сгради – 27 бр. 

 Презаверка на Разрешения за строеж по чл. 153 от ЗУТ – 8 бр. 

 Одобряване на проекти без издаване на Разрешения за строеж по чл. 145 от ЗУТ 
– 23 бр. 

 Архивирани преписки – 427 бр. 

 Вписани в регистъра разрешения за строеж – 1938 бр. 

 Издаване на удостоверения за административни адреси и идентичност на 
адреси – 106 бр. 
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СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА 

РУСЕ 

 

1. Дирекция „Правни дейности“ 

1.1 Отдел „Обществени поръчки“ 

За периода 30.10.2012 – 30.10.2013 г. са сключени 211 бр. договори след 
проведени процедури по Закона за обществените поръчки, както следва: 

 Открити процедури – 90 бр. 

 Публични покани – 29 бр. 

 С ценова оферта – 92 бр. 

1.2 Отдел „Човешки ресурси“ 

В отдел „Човешки ресурси“ за периода 11.2012 – 11.2013 г. са извършени 
следните дейности: 

 От 01.01.2013 г. действа нова структура и численост на общинската 
администрация. 

 Разработени са длъжностни и поименни щатни разписания, съгласно утвърдена 
нова структура и численост. В резултат на тази дейност са утвърдени от Кмета 12 
длъжностни и поименни щатни разписания в сила от 01.01.2013 г. 

 Изготвяне и представяне на Статистически отчет по труда за ІV тримесечие на 
2012 г. и І, ІІ и ІІІ тримесечие на 2013 г. Отчетите са изготвени, представени и 
приети онлайн в информационна система за краткосрочна бизнес статистика. 

 Приключване на атестационната 2012г., въвеждане на данните в регистъра за 
атестационни оценки, подготовка на атестационни формуляри и заповеди за 
повишаване в по-висок ранг съгласно Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация. Изготвени общо 
253 бр. формуляри и заповеди. Събрани са, проверени и разнесени в регистъра 
атестационните формуляри на служителите в администрацията. Атестационните 
формуляри са подготвени, съгласувани и подписани от оценяващ и 
контролиращ ръководител. Заповедите са подготвени и подписани от Кмета, 
връчени на служителите и класирани в трудовите досиета. 

 Изготвяне на отчет за изпълнението на годишния план за задължителното и 
специализирано обучение на служителите през 2012 г. Създаване на 
организация, обобщаване, изготвяне и съгласуване на годишни планове – 2013г. 
за задължително и специализирано обучение на служителите, на групови и 
индивидуални заявки и въвеждане в онлайн системата на ИПА. Общо 38 
служители са повишили квалификацията си, за което са получили сертификати. 

 Приемане и обработване на документи за постъпване на работа. Изготвяне, 
съгласуване, сключване, регистрация и връчване на трудови договори и 
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заповеди за назначаване, допълнителни споразумения, предизвестия, заповеди 
за прекратяване на правоотношение, заповеди за промяна на допълнително 
възнаграждение за прослужено време, за изплащане на обезщетение за 
оставане без работа. Изготвени общо 934 бр. заповеди, допълнителни 
споразумения, предизвестия. 

 Подготовка, обявяване, провеждане и приключване на конкурси за заемане на 
длъжност. Проведени са 8 конкурса, вследствие на което са  назначени 7 
служители. 

 Актуализация на длъжностни характеристики, оформяне, привеждане в 
съответствие със структурата на общинската администрация в сила от 
01.01.2013г. В резултат на тази дейност са оформени, подписани и утвърдени от 
съответните длъжностни лица 328 длъжностни характеристики. 

 Актуализиране на регистрите за професионална квалификация, назначени, 
освободени, трудови и служебни книжки, декларации и др. 

1.3 Отдел „Правно нормативно обслужване“ 

За периода от началото на мандата до настоящия момент броя на делата, 
образувани за обезщетения за имуществени вреди при ПТП, за неимуществени и 
имуществени при ухапване от безстопанствени кучета, счупвания и др. са 100 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 
Друга немалка част от делата се печелят от страна на Общината, поради недоказаност 
на претенцията. 

2. Отдел „Вътрешен одит“ 

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност 
и консултиране, предназначена да носи полза, за оценяване и подобряване 
ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление в Община 
Русе. Дейността се осъществява чрез извършване на одитни ангажименти за увереност 
и консултиране въз основа на Годишен план. 

За отчетния период отделът е извършил 13 одитни ангажимента за увереност, при 
които се прави обективна оценка 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 целостността на финансовата и оперативна информация, 
ефективността и ефикасността на оперативната дейност, опазването на активите. 
Одитирани са следните обекти: Регионален исторически музей, ОУ „Иван Вазов“, 
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„Обреден дом“ ЕООД, Дирекция „МДТ“, Отдел „Общински имоти“, Отдел „Култура“, 
Кметство Червена вода, СОУ „В.Левски“, ОП СПОТ, Кметство Бъзън, ЦДГ „Ралица“ и ОДЗ 
„Синчец“ Средна кула, както и одит за проверка на дадените през 2012 г. препоръки. 

Неотменна част от работата на отдела е извършването на ангажименти за 
консултиране, които се състоят в даване на съвет, мнение, насочени към рисковете, 
свързани с целите на ангажимента. За периода са извършени 2 одитни ангажимента за 
консултиране – в ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Ангел Кънчев“, включени в годишния план. 
Вътрешният одит извършва и неофициални одитни ангажименти /НОАК/ като рутинни 
дейности за обмяна на информация, устно и/или писмено предоставяне на съвети и 
мнения, преглед на изготвени документи, участия в комисии и др. За периода НОАК са 
15бр., отразени в заведен за целта регистър. 

За коригиране на установените при одитите грешки, пропуски и слабости са дадени 
47 бр. препоръки, които са приети от ръководството. Препоръките основно са свързани 
с разписване на Вътрешни правила по одитираните процеси, актуализиране на 
текстове от Наредби на Общински съвет Русе, нарушения на бюджетната дисциплина и 
др. В един 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 препоръки се проследи 
при одита през м.декември 2013 г. 

През отчетния период в отдела е извършено докладване на дейността по вътрешен 
одит за 2012 г. с изготвяне на Годишен доклад, представен на Кмета на общината и 
Министъра на финансите, в който е отчетено изпълнението на дадените препоръки за 
2012 г. 

3.  Звено „Финансов контрол“ 

За периода 11.2012 – 10.2013 г. звено „Финансов контрол” е осъществило 
предварителен финансов контрол за законосъобразност на всички документи и 
действия преди поемане на задължения и преди извършване на разходи в Община 
Русе и 73 второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общината. При 
осъществяване на своята дейност финансовите контрольори са издали 18 703 бр. 
контролни листи. 

Всички контролни листи са издадени съгласно Вътрешните правила за 
осъществяване на предварителен контрол от финансовите контрольори в Община Русе 
утвърдени към СФУК на Общината. 

4. Дирекция „Обществен ред и сигурност“ 

Основен акцент от работата на дирекция „Обществен ред и сигурност“ е 
разработването и внедряването на софтуер за поддържане на регистри с кризисните 
събития, силите и средствата за реагиране и визуализация на най-опасните места при 
наводнения. В резултат на това се очаква повишаване на капацитет на публичните 
администрации на Русе и Гюргево за управление на риска. За реализирането на 
дейност са изразходвани 695 918 лв. 

5. Дирекция „Административно обслужване“ 

Всичко регистрирани документи 107 517 бр. по следните направления: 
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 Направление „Финансово-стопански дейности“ – 3 564 бр. 

 Направление „Хуманитарни дейности" – 2 915 бр. 

 Направление „Гражданско състояние“ – 33 632 бр. 

 Направление „Етажна собственост“ – 4 929 бр. 

 Направление „Общоадминистративна“ – 23 865 бр. 

 Направление „Общински имоти“ – 4 312 бр. 

 Направление „Туризъм“ – 1 745 бр. 

 Направление „Наемни отношения“ – 1 032 бр.  

 Направление „Местни данъци и такси“ – 10 723 бр. 

 Направление „Техническа инфраструктура“ – 1 970 бр. 

 Направление „Устройство на територията“ – 13 773 бр. 

 Направление „Транспорт“ – 2 120 бр. 

 Направление „Екология“ – 2 937 бр. 

Въведена нова делеводна система на стойност 54 549 лв. с ДДС в, вследствие на 
което са постигнати следните резултати: 

 Подобрено административното обслужване на гражданите и на юридическите 
лица; 

 Бързо проследяване на движението на преписките и контрол по спазване на 
сроковете. 

Изпратена е заявка за вписване на нов участник в списъка на участниците в 
единната среда за обмен на електронни документи в Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

През месец септември 2013 г. 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”. 

 
6. КМЕТСВА 

6.1 Басарбово 

През тази година на територията на Кметство Басарбово се реализира проект 
финансиран от ПУДООС с наименование – „Почистване, озеленяване и създаване на 
зона за отдих и спорт за деца и възрастни в парк „Кантона“ - Басарбово“. 

Целта на проекта е повишаване на екологичната култура на жителите на с. 
Басарбово и преминаващите през селото туристи чрез комплекс от мерки за 
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почистване и залесяване на зелена площ от 8,5 дка, намираща се в кръстопътна точка 
на туристическите маршрути към Басарбовския скален манастир, Ивановските скални 
църкви и хижа Алпинист. След облагородяване на площта бе създадена зона за отдих и 
спорт за деца и възрастни чрез доброволен труд на жителите на село Басарбово, 
членове на местния туристически съюз, както и чрез подкрепата на монаси от близкия 
манастир „Св. Димитър Басарбовски“. Проектът е допълващ на вече изпълнен проект, 
финансиран по програма Фар ТГС през 2007 г. за създаване на посетителски център и 
паркинг на манастир „Св. Димитър Басарбовски“ и манастира в с. Кумана, Румъния, 
както и за поредица проекти за опазване и допълване на биоразнообразието, 
финансирани съвместно от WWF и Дирекция на Природен парк Русенски Лом. 

6.2 Бъзън 

 Частично боядисване, ремонт и частична смяна на дограма на стоматологичен 
кабинет 

 Частично асфалтиране на улици в централната част на селото 

 Закупуване на лампи – 10 бр., които бяха подменени в крайни квартали и улици, 
където липсваха такива, подменени бяха и 30 бр. изгорели крушки с цел 
възстановяване на осветлението по места 

 Ремонт и подмяна на стари осветителни тела- Комунални дейности – община 
Русе 

 Работници по ОП „Развитие на човешките ресурси” – 6 бр. 

 Монтиране на охранителни камери в с. Бъзън – 12 бр. през 2012 г. и още 12 бр. 
през 2013 г. Поставянето им на възлови места в селото гарантира безопасността 
на гражданите. 

 Поставяне на нови тротоарни плочки и подмяна на съществуващи тротоари, 
възстановяване на бордюри, закупуване и поставяне на 10 бр. големи саксии в 
централната част 

 Осигурени 45 куб. м дърва за огрев за стола на читалището, пенсионерски клуб, 
клуб на младежите 

 Поставяне на улуци на сградата на кметството 

 Откриване на танцова зала 

 Откриване на интернет зала 

 Организиране на лятно училище през месеците юли – август, с включени 
обучения, организирани пътувания до забележителни места в страната, 
организиране на летен лагер 

 Билборд на село Бъзън 

 Възстановяване на чешмата в центъра на селото 
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 Изграждане на пешеходна пътека с тротоарни плочки 

 Организиране на ритуали-златни сватби в кметство Бъзън 

 През 2013 г към настоящия момент са обслужени административно граждани и 
са издадени документи по гражданско състояние: 

- удостоверения – общо 173 бр. 

- граждански бракове – 4  

- съставени актове за смърт – 9 

- извършени нотариални заверки – 90 

 Поставяне на оградна мрежа в мюсюлмански гробищен парк 

 Поставяне на указателни и пътни знаци 

 Провеждане на изложби на гълъби, два пъти в годината 

 Монтиране на банкомат на „Инвестбанк“ 

 Ремонт на стола на читалището и обособяването му за спортна зала 

6.3 Долно Абланово 

 Просветляване на част от пътя Долно Абланово – Николово 

 Почистване на разклона Долно Абланово – Просена съвместно с кметство 
Просена 

 Боядисване и варосване на тротоарните бордюри и селски чешми – със средства 
от Общината 

 Подмяна на ел. крушки от уличното осветление – със средства от Общината 

 Всички дейности в с. Долно Абланово са извършени от работници и служители 
на Кметство Долно Абланово, назначени от Община Русе по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” и „От социални помощи към 
осигуряване на заетост”. 

6.4 Мартен 

В стремежа си град Мартен да бъде привлекателно място сме предприели 
следните действия: 

 Започнато е почистване на парка (стадиона) на населеното място. 

 Започнато е изграждането на две заградени и осветени футболни игрища. 

 Започната процедура за въвеждане на електронен регистър на кучетата в 
Мартен. 
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 Започнато е почистването на нерегламентираните места за изхвърляне на 
отпадъци в населеното място и поставяне на табели. 

 Изграждане на площадки за поставяне на контейнери тип „бобър“ в цялото 
населено място 

 Снабдяване с контейнери тип „бобър“ 

 Премахване на незаконните заграждения – общински площи 

 Ремонт на уличното осветление 

 Засаждане на широколистни и иглолистни дървета 

 Започнато е възстановяването на съблекалнята в спортния комплекс. 

6.5 Николово 

 Откриване на 2 бр. нови детски площадки 

 Облагородена площ и изграден нов парк – зона за отдих в центъра на с. 
Николово по ПУДООС 

 Изграждане и монтиране на 2 автобусни спирки 

 Възстановен водопровод в гробищен парк кв. Гагаля 

 Почистване и частично укрепване на малкото езеро в Лесопарка „Липник” 

 Възстановена и монтирана скулптурата на Черното момиче в Лесопарка 
„Липник“ 

 Частична подмяна на 100 бр. улични лампи 

 Поставяне на ново парково осветление северно в административния център – 14 
бр. паркови стълбове 

 Участие в националния конкурс на „Глобални библиотеки” – читалище 
„Пробуда1901” - Николово и спечелено трето място в категория „Е-умения” за 
най-много проведени обучения 

 Шести мото-събор „Ретро-байк парти” - 23-24 май 2013 г. 

 Фестивал на хората от третата възраст с участието на 450 участници от 20 
пенсионерски клуба 

 Трети национален събор на клубове за народни танци „Хайде на хорото на 
Текето под небето”- 2-4.08.2013 г. с международно участие. На събора се 
включиха 18 клуба от страната, 1 чуждестранен състав и около 5 000 посетители 

 Участие в подготовката на организацията на Второ национално състезание по 
триатлон 
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 Провеждане на Първо състезание за деца по риболов, съвместно с Движение 
„Русофили” 

 Обучени и наети безработни по ОП „Развитие на човешките ресурси” – 
осигурена трудова заетост за 24 лица 

 Във връзка с административното обслужване на граждани са обслужени 
граждани по гражданско състояние; раздадени са призовки и покани за 
доброволно изпълнение към МДТ; заверени пълномощни и декларации; 
изготвяне на справки за ОСЗ; издаване на служебни бележки и приемане на 
жалби, писма на ведомства и граждани 

 Сътрудничество с НПО и спортни клубове – проведени са общо 6 съвместни 
мероприятия 

6.6 Ново село 

През изминалата година в Кметство Ново село са осъществени следните 
мероприятия: 

 Ремонт на помещения в сградата на Кметството 

 Почистване и възстановяване на спортната зала 

 Маркиране на пешеходни пътеки в зоните със засилено пешеходно присъствие 

 Организиране на детски забавни игри и танци на площада в селото за всички 
деца през ваканцията 

 Създаване на места за отдих в парковете 

 Ремонт на уличното осветление 

 Организиране на спортни мероприятия- турнири по футбол, волейбол, шах, 
табла и белот 

През този период в Кметството бяха назначени 10 работника от програмите за 
временна заетост – озеленителни и общи работници, с които бе осъществено 
почистването на селото; 

От 01.01.2012 г. до 11.10.2012 г. В Кметство Ново село са издадени 306 
удостоверения, от които: удостоверения за наследници – 186 бр., други удостоверения 
по гражданско състояние – 32 бр., удостоверения за раждане /дубликат/ - 10 бр., 
удостоверение за сключен граждански брак през настоящата година – 3 бр. и актове за 
смърт – 18 бр.; 57 адресни регистрации, от които 23 за постоянен адрес и 34 за настоящ 
адрес,; 400 са обработените лица, на които са нанесени промени в личните данни и 178 
нотариални заверки, от които в Община Русе са внесени приходи от 2 000 лв., а общата 
стойност на събраните за този период данъци от населението са 22 009 лв. 

През изминалата година на територията на Кметство Ново село се реализира 
проект, финансиран от ПУДООС – „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих в 
административния център на Ново село”. 

Проектът включва поредица от следните дейности:  
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 почистване на затревения участък от излишна тревна растителност, храсти, 
подравняване и запръстяване 

 възстановяване и обезопасяване на кладенеца, който се намира на терена 

 оформяне на пешеходни алеи и използване на материали за насипване като 
тротоарни плочки, чакъл, бетон, паве 

 озеленяване с широколистни, иглолистни дървета, иглолистни и широколистни 
цъфтящи храсти, изграждане на жив плет и зацветяване 

 създаване на детски кът и площадка за отдих и игри, поставяне на беседка, 
дървени перголи, пейки и кошчета за разделно сметосъбиране 

Резултатите от проекта са: 

 подобряване качеството на живот на жителите на селото 

  насърчаване на модел на поведение у местната общност за създаване и 
опазване на обществените места от мародерства 

 създаване на навици за разделно сметосъбиране 

 намаляване на замърсяването на околната среда 

 формирането на конкретни измерения в нагласите най-вече на младите хора, 
които са едни от най-важните и главни доброволци в проектния цикъл. 

 
За следващата година са планирани следните дейности: 

 поставяне на охранителни камери на възлови места в селото 

 поставяне на указателни табели на улиците в селото 

 цялостно асфалтиране на две основни улици и реконструиране на останалите; 

 доставка на нови контейнери за подмяна 

6.7 Просена  

 Боядисване и ремонт в сградата на кметство Просена 

 Почистване и окосяване разклона на пътя с. Просена – с. Долно Абланово 

 Поставяне на тротоарни бордюри по ул.”Иван Вазов”/частично/ 

 Всички дейности в село Просена са извършени от работници и служители на 
Кметство Просена и на Община Русе, назначени по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 

 Съвместна работа с Читалищното настоятелство, ръководството на ЦДГ и 
Пенсионерския клуб при организиране на тържества 
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 Подмяна на ел. крушки и осветителни тела на уличното осветление 

 Извършване на административни услуги – 195 бр. 

 Обработка на електронни регистри, обработка на картотека – 350 бр., събиране 
на данъци – 215 бр. , нотариални заверки – 32 бр., тротоарни такси – 2 бр. 

6.8 Сандрово  

За периода 25.10.2011 г. до 21.10.2013 г. в Кметство Сандрово се извършени 
следните дейности: 

 Участие в призива „Да почистим България за един ден” 

 Разработен е проект за възстановяване на църквата „Архангел Михаил” в с. 
Сандрово. Проектът е одобрен от Отдел „Вероизповедания” към Министерския 
съвет. Проектът е реализиран, вследствие на което е извършен ремонт на 
покрива на църквата; 

 Закриване и рекултивиране на сметището в с. Сандрово 

 Участие на местните танцови състави и певци във фолклорните фестивали в с. 
Каранвърбовка, в местността „Пчелина” – гр. Разград, с. Николово, в гр. Полски 
тръмбеш, както и във фолклорния фестивал „Русчуклийска среща”. Участие в 
Коледния фестивал в град Гюргево 

 Организиране и провеждане на Фолклорен Фестивал „Сандрово пее и танцува” 
на 30 септември 2013г. за втора поредна година. Фестивалът беше финансиран 
от Община Русе – Дирекция „Култура”, като за целта бе разработен проект във 
връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата за 2019г. 

 Ремонт на покрива на Ритуалната зала, както и ремонтиране и боядисване на 
залата. Ремонтът е осъществен с хора, наети по програмите за заетост 

 Боядисване и освежаване на всички детски площадки на територията на село 
Сандрово 

 Преасфалтиране на 1 000 м от пътя между с. Сандрово и гр. Мартен. 

През 2013г. на територията на Кметство Сандрово се реализира проект 
финансиран от ПУДООС – „Мултифункционална площадка за спорт на деца и 
възрастни, изградена върху нерегламентирано сметище”. Дейностите по проекта 
включват ликвидиране на нерегламентираното сметище на площ 1,5 дка., 
фитосанитарно почистване на дърветата и храстите около и в площта; преустановяване 
безразборното изхвърляне на отпадъци върху почистени зелени площи; ангажиране 
вниманието на жителите в с. Сандрово с екологичните изисквания; организиране на 
природозащитни дейности, съобразени с екологичните законни процеси, формирайки 
стратегия у младите хора за грижи по опазване на околната среда. Площта около 
спортната площадка е затревена и залесена. Поставени са пейки около площадката, 
както и кошчета за разделно събиране на отпадъци. 
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Проектът бе реализиран чрез мотивиране на доброволен труд на хората от с. 
Сандрово и фирмите, които са на територията на селото. 

6.9 Семерджиево  

 Частичен ремонт на сградата на Кметството 

 Системно сметосъбиране и поддържане на чистотата в населеното място 

 Поддържане на детските площадки 

 Окосяване на пътя с. Семерджиево – с. Ястребово, с. Семерджиево – с. Червена 
вода, с. Семерджиево – гр. Ветово 

 Периодични срещи със земеделските производители относно развитие на 
земеделието на територията на с. Семерджиево 

 Ефективна организация на работата на работниците по временна заетост 

 Поддържане на улично осветление 

 Контрол по законосъобразността и целесъобразността на разходите съгласно 
изискванията на нормативните уредби в бюджетната сфера 

 Подмяна на тротоарни плочки 

 Осигуряване на допълнителни съдове за битови отпадъци 

 Извършване на административни услуги, обработка на електронни регистри, 
обработка на картотека, събиране на данъци, нотариални заверки: 

- Нотариални заверки – 253 бр. 

- Административни услуги – 420 бр.; 

- Събрани данъци – 800 партиди; 

- Сверени ЛРК – 350 бр. 

6.10 Тетово  

В Кметство с. Тетово за посочения период са извършени следните 

административни услуги на граждани: 

- Удостоверения за наследници – 372 бр. 

- Удостоверения за идентичност на имената – 30 бр. 

- Удостоверения за семейно положение – 16 бр. 

- Удостоверения за родствени връзки – 15 бр. 

- ЗПА - 47 бр. 
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- ЗНА - 43 бр. 

Извършените административни услуги са на стойност 1 800 лв. 

 Извършени са 395 нотариални заверки за 4 614 лв. 

 Събрани са 37 840 лв. за ДНИ , ТБО , ДПС за 1017 партиди, 71 лв. от тротоарно 
право и 56 лв. за абонамент на радиоточки.  

 Извършен частичен ремонт на покрива на сградата на Кметството. 

 Ремонтирани са 219 кв.м тротоарна настилка. 

 За по-доброто опазване на обществения ред и сигурността на гражданите се 
поддържа постоянно видеонаблюдение в централната част на селото 

 Боядисани и освежени са съоръженията в изградените детски площадки. 

 Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ са поставени 10 бр. нови 
осветителни тела, ремонтирани 5 бр. осветителни тела, подменени 86 крушки. 

 Извършен ремонт на покрива и една от стените на стопанска сграда - гараж. 

 На 12 октомври 2013 г. с богата музикална програма и активното участие на 
гости от Община Ойнаку, Република Румъния – партньор на с. Тетово беше 
отбелязан празника на селото. 

6.11 Хотанца  

 Боядисване 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 

 Вътрешно измазване и боядисване на здравна служба от работници по 
програма – „Развитие на човешките ресурси” на Община Русе – средствата са 
осигурени от спонсори 

  Боядисване и ремонт в сградата на кметство Хотанца 

 Частичен ремонт на покрива на Народно читалище „Светлина-1928” със 
средства на читалището и средства от спонсори и с работници по програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост” 

 Просветляване на пътя с. Хотанца – с. Николово 

 Просветляване на пътя с. Хотанца – с. Юделник 

 Засаждане и оформяне на цветни алеи 

 Подмяна на крушки и лампи на уличното осветление в село Хотанца – 
средствата са от Община Русе 
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 Извършване на административни услуги – 242 бр. обработка на електронни 
регистри,обработка на картотека – 500 бр. събиране на данъци – 130 бр., 
нотариални заверки – 37 бр., тротоарни такси – 21 бр. 

6.12 Червена вода 

 Боядисване на дървена ограда на детска площадка на ул. „Ал. Стамболийски”- с 
работници по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и със 
средства от бюджета на кметството 

 Частичен ремонт и боядисване на автобусни спирки- с работници по програма 
„От социални помощи към осигуряване на заетост” и със средства от бюджета на 
кметството 

 Измазване и боядисване  на две чешми „Турската чешма” и „Новата чешма” на 
територията на селото - с работници по програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост” и със средства за материали от бюджета на кметство 

 Частичен ремонт на покрива на салона на Народно читалище „Тома Кърджиев - 
1873” със средства от училищните ниви  

 Засаждане на нови декоративни дървета и оформяне на цветни алеи 

 Ремонт на покрива на здравната служба и освежаване и боядисване на част от 
помещенията в сградата - средствата са от училищните ниви, а работниците са 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

 Частичен ремонт в сградата на кметството - преграждане на част от общо 
помещение, във връзка с по-голяма ефективност при отопляне на помещението 

 Изграждане на два броя дървени перголи в центъра на селото - с работници по 
програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и със средства от 
бюджета на кметството 

 Подмяна на крушки и лампи на уличното осветление в село Червена вода, като 
крушките и телата се закупуват от бюджета на кметството 

 Периодично отремонтиране на кабелната мрежа на радиоточките – извършва се 
от аварийна група от Община Русе 

 Извършване на административни услуги 

- издадени удостоверения по искане на граждани – 196 бр. 

- издадени смъртни актове – 18 бр. 

- обработка на електронни регистри, обработка на картотека – 1145 бр. 
ЛРК 

- събиране на данъци – 11 506,85 лв. 

- нотариални заверки – 130 бр. 
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- тротоарни такси – 96 бр. 

- събиране на суми за радиоточки – 109 бр. на обща стойност 261,60 лв.  

 
6.13 Ястребово  

 Частично асфалтиране на улиците 

 Частичен ремонт на сградата на Кметството 

 Системно сметосъбиране и поддържане на чистотата в населеното място 

 Поставяне на улични знаци 

 Периодични срещи със земеделските производители относно развитие на 
земеделието на територията на с. Ястребово 

 Ефективна организация на работата на работниците по временна заетост 

 Поддържане и смяна на ел. крушки на уличното осветление 

 Боядисване и варосване на тротоари бордюри 

 Контрол по законосъобразността и целесъобразността на разходите съгласно 
изискванията на нормативните уредби в бюджетната сфера 

 Извършване на административни услуги, обработка на електронни регистри, 
обработка на картотека, събиране на данъци, нотариални заверки: 

- Нотариални заверки – 62 бр. 

- Административни услуги – 171 бр. 

- Събрани данъци – 183 партиди 

- Сверени ЛРК – 205 бр. 

НАГРАДИ ЗА ОБЩИНА РУСЕ 

През изминалата година, на Община Русе бяха присъдени следните престижни 

награди: 

 „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ 

 „Най-зелен град“ в рамките на кампанията „Зелена България“ 

 „Шофар“, грамота и значка от Изпълнителното бюро на Организация на евреите 

в България „Шалом“. 
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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. Втората година 

от управлението през мандат 2011-2015г. 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 следващите две 

години от мандата ще допринесе за постигане на основната цел на управленската ни 

програма, а именно – Възраждането на Русе. 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе 


