


ВЪВЕДЕНИЕ

Документът  е  изготвен  в  изпълнение  на  чл.  44,  ал.  5  от  Закона за  местното
самоуправление  и  местната  администрация  (ЗМСМА),  съгласно  който  кметът  на
Общината  представя  пред  Общинския  съвет  Годишен  отчет  за  изпълнението  на
Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата
на  кмета  на  Община  Русе  и  ръководената  от  него  Общинска  администрация,  като
обхваща периода на втората година от управлението през мандат 2019-2023 г.

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети  за  постигане  на  главната  стратегическа  цел  в  управлението,  а  именно:
„Повишаване  качеството  на  живот  на  русенци  чрез  създаване  на  привлекателна  и
удобна жизнена среда, изградена конкурентна икономика и ускоряване на социално-
икономическото развитие, повишаване на инвестиционната атрактивност, подобряване
на инфраструктурната  осигуреност на територията и стимулиране на интегрираното
градско развитие“.

След приемствеността в началото на мандата, за да довършим започнатите про-
екти преди нас, приоритет през втората година бе да обърнем погледа на държавата към
Русе и градът ни да се утвърждава като център на Дунавския регион и Севера.  

Той все така е град на първите неща – изявихме се като пионери в социалната
грижа, наблягаме и на силно изразения му предприемачески дух.Продължаваме пътя си
заедно през непредсказуема световна криза,  която сложи отпечатъка си върху всеки
дом. Но няма да се уморя да казвам, че когато формулата е „Заедно“, сме несломими.
Пандемията засегна икономиката, културата, туризма и образованието, но с опита си от
предходната година преодоляваме щетите.

Оборудвахме общинските предприятия с нова, многофункционална комунална
техника, за да са по-силни и независими. Така не само както е от години – с външни
фирми, но и самостоятелно, започнахме да поддържаме улици, тротоари, булеварди,
алеи и паркове, да чистим снега там, където големите машини не могат да достигнат, да
мием пътищата с дезинфектиращ препарат - както в централната градска част, така и по
кварталите. Намалихме разходите за почистване на улици и поливане на насажденията
повече от 8 пъти, като регистрирахме 4 кладенеца. От тях добиваме вода на многократ-
но по-ниска цена, което позволява да поливаме повече, както и да оросяваме града в
най-горещите дни.

Противопоставихме се на посегателството над русенския въздух. Не позволихме
на чуждестранен инвеститор да изгради цех за леене на метали в града, осигурихме но-
ви измервателни станции, с което действащите са вече 7 (при заварени 2), а показания-
та им публикуваме онлайн. В лична среща със служебния министър-председател поис-
ках по-строги норми за промишлените замърсители и по-чести замервания на терито-
рията на Община Русе. Под наш натиск ТЕЦ Русе изгради сероочистваща инсталация,
която намалява и фините прахови частици. Подменяме уредите за отопление на десетки
семейства и отворихме новата фаза за кандидатстване за още екологични печки. Заедно
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с гражданите направихме Програма за въздуха, в която предложихме конкретни мерки
за чистотата му.

Възобновихме проекта за Летище Русе. Влязохме в контакт с български авиоп-
ревозвач, готов да извършва полети между Русе и столицата. Изготвихме и разпростра-
нихме анкета сред гражданите, които проявиха особен интерес към възстановяване на
бързата връзка между двата града. Извършихме ремонт на летището, сформирахме ра-
ботна група от експерти, с чиято помощ последователно ще изпълняваме изискванията,
за може летището ни отново да посреща пътници и различни по вид самолети. Имаме
изготвени конкретни цели и стъпки за успех на начинанието.

Продължихме да разширяваме автопарка на градския транспорт с нови електро-
буси и допълнителни тролеи. През 2022 г. общинското предприятие ще стане единстве-
ният оператор в Русе, с което ще спрат припокриването на маршрути, войната за пътни-
ци и нарушенията. Работихме съвместно с Русенския университет и БАН по мащабен
проект за автобуси и кораб, задвижван от водород.

Започнахме строителството на мащабни проекти като изграждането на спортна
зала  с  басейн  в  кв.  „Дружба“  и  извършихме  редица  благоустройства  в  кварталите
„Здравец“, „Дружба“, „Чародейка“ и „Възраждане“. ОП „Комунални дейности“ ремон-
тира улици и околоблокови пространства, като наложихме системен метод на работа,
при който се действа квартал по квартал, а не хаотично „на парче“.

Наложихме строг двустепенен контрол над строителните фирми в процеса на
работа и при приемането на обектите. Извършвахме внезапни проверки на използвани-
те материали, за да се уверим в качеството им. Проявявахме нетърпимост към неред-
ностите, а дефектите предавахме своевременно за изпълнение на гаранционните усло-
вия.

Разширихме драстично обхвата на камерите за видеонаблюдение, с което броят
им надвиши 700, и въведохме 24-часов режим на работа.  Предоставихме достъп на
МВР в няколко точки и работихме в пълен синхрон с органите на реда, което даде ре-
зултат за санкционирането на редица нарушители на обществения ред и сигурност.

Първи в страната започнахме обучение по роботика и кодиране за всички учени-
ци в 3 клас на русенските училища. Въведохме електронните дневници в детските гра-
дини и единно меню за всички деца в детските ясли. Подкрепихме отговорното роди-
телство, като отпуснахме еднократна финансова помощ на русенците с второ дете и
близнаци. Подпомогнахме пенсионерите, преболедували COVID-19, и  останахме пър-
венци по предлаганите социални услуги. Разкрихме и нови две – грижа за хора с пси-
хични разстройства и с деменция.

Отличихме най-изявените спортисти и културни деятели в Русе и финансирахме
пенсионерските клубове и читалищата,  съхраняващи десетилетия наред родовата ни
памет.

Започнахме сътрудничество с лидера в България – „Тракия икономическа зона“.
Така се въвежда нов модел за работа при изграждане на индустриални зони в Община
Русе и тяхното общо развитие. Към момента голяма част от предприятията работят са-
мостоятелно, а не в обособени зони. С промяната ще се дадат възможности за получа-
ване на средства от Фонда за възстановяване общо към зоните.
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Организирахме редица събития, които привлякоха интереса на туристите към
града ни и започнахме да рекламираме Русе по различен и атрактивен начин. Съживих-
ме връзките с побратимените ни градове и създадохме нови контакти. Срещнахме се с
над 17 посланици, консули, търговски аташета и други дипломати. На всеки от тях пре-
доставихме новия инвестиционен профил „Русе-пристанище на нови възможности“,
изработен от русенски бизнес организации за потенциалните инвеститори.

Успешно завършихме 10 нови проекта, в процес на управление са 23, а още 7 са
депозирани. В подготовка сме да кандидатстваме за финансиране по Плана за възстано-
вяване и устойчивост, като определихме приоритетите си и генерирахме нови идеи за
посоката на развитие на Русе. Почерпихме идеи и от гражданите, като събрахме гра-
дивните ви предложения при подготовката на  стратегическия документ „План за ин-
тегрирано развитие“.

Неотклонно преследваме целта си управляващите да видят Русе като един от клю-
човете за развитието на България. Инициирахме редица важни срещи с големите въп-
роси за решаване:

 по-строги норми за емитираните от промишлеността вещества, по-чести замер-
вания в  производствените цехове и контрол на предприятията-замърсители от
страна не само на МОСВ, но и на Дирекцията за национален строителен конт-
рол;

 изграждане на втори мост над река Дунав между Русе и Гюргево;
 организация на трафика на тежки и леки автомобили през границата и  открива-

не на редовна Ро-Ро линия и терминали в двата града;
 минимум 10% от таксите от Дунав мост да постъпват в русенския бюджет;
 укрепване брега на Дунав и придобиване на Дунавската корабостроителница;
 подкрепа за развитието на индустриалните зони въз основа на стратегическото

ни местоположение;
 подкрепа за възстановяването на полетите от Летище Русе,  за  което работим

усилено;
 поддръжка на големите държавни инфраструктурни обекти на територията на

Община Русе, подкрепа за образователните институции, Русенския университет
и младите хора, за да спрем отлива на население.

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ 
ЗА ПЕРИОДА 2019–2023 ГОДИНА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Настоящите таблици отразяват акцентите в работата на отделните структурни
звена на Община Русе, съгласно приоритетите, залегнали в Програмата за управление
на кмета за мандат 2019-2023 г.
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За  постигане  на  приоритетите,  визирани  в  Програмата  за  управление,
основните  принципи  на  работа  на  кмета  и  ръководената  от  него  Общинска
администрация се основават на:

 Единение –  Русе е толкова силен, колкото сме силни всички заедно, затова в
говоренето, в политическите си актове и в ежедневните си действия съм воден
от желанието за обединение на силите, знанията, идеите и потенциала на всички
обществено отговорни граждани и организации на територията на Община Русе.

 Компетентност –  в  общинската  администрация  високо  ценени  са  лицата  с
изявена  професионална  компетентност  и  действеност,  без  значение  от
партийната им принадлежност, пол, възраст, етнос, религия или други различия.
Освен  от  експертизата  на  служителите  от  общинската  администрация,  черпя
опит  и  от  учените  в  отделните  области,  обществениците  и  гражданите.
Възприемам  най-иновативните  и  добри  практики  за  управление  от  други
общини и бизнеса. В управлението на ключови за Русе въпроси си партнираме
успешно  с  научните  общности  от  Русенския  университет  и  БАН,  а  младите
предприемачи с визия за развитието на родния град и България са винаги добре
дошли.

 Прозрачност  –  гражданите  имат  правото  да  проследяват  всяка  процедура,
документ  или  плащане,  затова  все  по-голяма  част  от  процесите  в
администрацията  се  случват  в  електронна  среда  и  са  напълно  достъпни.  От
системата за пълно проследяване на обществените поръчки, през публикуването
на актуална информация и седмични отчети, до предоставянето на достъп до
деловодната ни система, с който хората проверяват развитието на сигналите си. 
За  да  сме  още по-близо до гражданите,   избираме  анкетните  проучвания   и
обществените обсъждания като още един канал за пряка комуникация с тях. 
Ежегодно отделяме средства за издръжката на местен обществен посредник, но
въпреки желанието ни Общински съвет - Русе двукратно не успява да излъчи
такъв.

 Почтеност –  независими  одитори  непрекъснато  извършват  проверки  на
дейността в различните общински звена и предприятия. Наред с това поканих в
Русе и 4 от най-големите организации за борба с корупцията,  за да обменим
добри практики, с които да оптимизираме процесите в Общината и постепенно
да изкореним погрешния начин на мислене, натрупал се през годините.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Изминаха  2  години,  откакто  имам  вашето  доверие.  За  това  време,  което

изобщо не беше скучно откъм предизвикателства, за миг не съм забравил клетвата,
която изрекох към вас в  деня на Свети Мина -  покровителят на дома.  Тогава ми
поверихте ключа за общия ни дом Русе и аз се ангажирах с нов начин на управление,
различен от налагания досега. С промяната, която градът ни заслужава. 

Предстои ни още много работа, за да възвърнем историческата сила и гор-
дост на Русе. Дължим на града си най-доброто, на което сме способни. Обещахме си
го и работим за това. 

Ще продължа да ви се отчитам ежеседмично за всяка наша малка или по-голя-
ма крачка по пътя на целите. Защото вярвам в общата ни сила и в енергията за про-
мяна – показахме я категорично. 

Община Русе ще продължи да следва принципите на единение, компетентност,
прозрачност и почтеност. 

Благодаря на екипа на общинската администрация за високото темпо на рабо-
та и мотивацията, на Общинския съвет за съвместната ни кауза за любимия град и
за подкрепата на всеки един от вас, скъпи съграждани!
#Обичаме Русе

ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе
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