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Abstract: The subject of activity of the municipal enterprise consists OF management, maintenance and manage-
ment of municipal housing buildings. The enterprise controls the repairs of the building fond, which are pledged under 
the capital program of the Municipality of Rousse. The revenues from its activity are credited to the account and are 
paid into the revenue of the municipal budget, unless otherwise provided by the Municipal Council. The Municipal 
Council approves the budget annually, and the overall control over the implementation of the activity is carried out by 
the mayor of the municipality of Ruse or a deputy mayor appointed by him. 
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I. Анализ и оценка на състоянието 
на дейността 
Общинското предприятие е финансово под-

чинено на Община Русе. Приходите от дейност-
та му постъпват по сметка и се внасят в приход 
на общинския бюджет, ако не е предвидено дру-
го решение на Общински съвет – Русе. ОП „Уп-
равление на общинските имоти“ – Русе е бю-
джетно звено – второстепенен разпоредител с 
бюджетни средства на Общината и има самос-
тоятелна бюджетна сметка. Общинският съвет 
ежегодно утвърждава бюджета, като цялостният 
контрол за изпълнение на дейността се осъщес-
твява от кмета на община Русе или определен от 
него ресорен заместник-кмет. 

Предмета на дейност на ОП „Управление на 
общински имоти“ – Русе се състои в стопанисва-
не, поддържане и управление на общински жи-
лища  сгради. Предприятието осъществява конт-
рола по ремонти на сградния фонд, които се за-
лагат по капиталовата програма на Община Русе. 

Дейностите на ОП „Управление на общинс-
ките имоти“ – Русе са предвидени в ЗОС, 
ЗМСМА и Наредба №6 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и разпореждане с жилища – общинска 
собственост. Придобиването, управлението и 
разпореждането с жилищни имоти, частна об-
щинска собственост, се извършва под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет. 

Общината придобива право на собственост 
върху жилищни недвижими имоти и ограничени 

вещни права чрез правна сделка, по давност или 
по друг начин, определен в закон. 

По своето предназначение общинските жи-
лища са: 

• за настаняване под наем на граждани с ус-
тановени жилищни нужди; 

• за продажба, замяна и обезщетяване на 
бивши собственици, чиито имоти са отчуждени 
за общински нужди; 

• ведомствени; 
• резервни; 
Понастоящем ОП „Управление на общинс-

ките имоти“- Русе има бюджет, нормативна 
уредба и дейност, съобразена с изискванията на 
законите и приоритетите на Община Русе. Към 
31.12.2020 г. жилищният фонд се състои от 
1 718 броя апартамента и 227 къщи, от които: 76 
броя апартамента във ведомствения фонд, 138 
броя (44 апартамента и 94 къщи) в резервния 
фонд, 1594 броя апартамента и 133 броя къщи за 
настаняване на граждани с установени жилищ-
ни нужди, 2 броя апартамента за защитени жи-
лища и 2 броя апартамента за приемни на граж-
дани. Ежегодно се изготвя списък за настанява-
не на лицата отговарящи на изискванията на 
Наредба №6. Годишните разходи на предприя-
тието предвидени по бюджет от 2020 г. възлизат 
на 387 908 хил. лв., а приходите са средно около 
1 млн.лв., което го прави важно звено с положи-
телен баланс, отговарящо и за въпроси със заси-
лени социални функции, провеждани от Общи-
на Русе. 
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Таблица 1. 
Общински жилищен фонд, структуриран по видове и местоположение. 

Апартаменти към края на 2019 година 

Жилищни райони Едностайни 
(бр.) 

Двустайни (бр.) Тристайни (бр.) Четиристайни 
(бр.) 

Всичко (бр.)

Централна част 17 44 8 1 70 
жк. „Възраждане“ 22 14 4 1 41 
жк. „Здравец“ 136 72 23 1 232 
жк. Родина 35 55 11 13 114 
жк. Дружба 1 34 64 7 0 105 
жк. Дружба 2 0 22 0 0 22 
жк. Дружба 3 164 227 151 18 560 
жк. Чародейка 324 82 90 27 524 
Мартен 4 5 0 0 9 
Средна кула 19 0 0 0 19 
кв. Образцов чифлик 0 5 0 0 5 

Всичко: 750 586 294 61 1701 
Източник: Община Русе. Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 
2019-2023 

Таблица 2. 
Общински жилищен фонд, структуриран по видове и местоположение. 

Къщи към края на 2019 година 

№ по ред Жилищни райони броя 
1. Централна част 72 
2. ЖК „Възраждане“ 14 
3. ЖК „Здравец“ 18 
4. ЖК „Родина“ 73 
5. ЖК „Дружба 1“ 18 
6. ЖК „Дружба 2“ 7 
7. Сарая 3 
8. Мидия Енос 4 
9. Източна промишлена зона 15 

10. Кв. Средна кула 2 
11. с. Басарбово 1 
12. с. Ново село 2 

 Всичко: 229 
Източник: Община Русе. Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 
2019-2023 

II. Тенденции и възможности за развитие 
Жилищният проблем е един от основните 

проблеми на човечеството. Той се изостря, за-
тихва, променя съдържанието си, но остава, тъй 
като е неразделна част от противоречивия про-
цес на развитие на цивилизацията и човешките 
потребности. Това е непрекъснат процес на усъ-
вършенстване на жилището, на жилищната и 
жизнената среда според материалните и духов-
но-естетичните потребности на човека и общес-
твото. (Стоянов, Илиев, Калчев, Монев, Желев, 
Чапаров, Господинова, Антонова, 2013) 

Децентрализираните функции и дейности на 
общините са определени в чл.17 от Закона за 
местното самоуправление и местната админист-
рация. С тази разпоредба са регламентирани де-
сет групи дейности, имащи подчертано „общин-
ско значение“, между които такива, които каса-
ят решаването на жилищните проблеми в общи-
ните и формирането и реализирането на общин-
ската жилищна политика.(Стоянов, Илиев, Кал-
чев, Монев, Желев, Чапаров, Господинова, Ан-
тонова, 2013) 

Структурата и числеността е в пряка зависи-
мост от предмета на дейност, като към настоя-
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щия момент тя се състои от 23 човека, разпре-
делени в няколко звена: Финансово – админист-
ративен, Картотекиране и настаняване и Домо-
управление. В тази връзка следва да се отбеле-
жи необходимостта от обособяването на звено 
„Ремонтно“, тъй като сега в предприятието на 
щат работят двама души, което е крайно несъ-
ответстващо на разполагаемия жилищен фонд. 
Счита, че това е особено важно, тъй като те из-
вършват аварийни и текущи ремонти, поради 
необходимостта жилищния сграден фонд да се 
поддържа в добро състояние.  Налагащите се 
основни ремонти и преустройства е целесъоб-
разно да се извършват от строителни фирми, 
чрез провеждане на търгове или конкурси, като 
се съблюдават изискванията на ЗОС и ЗОП. 

Възможно е допълнителна промяна чл. 3, ал. 1, 
т.2 и т.6 в Наредба № 6 относно условията за нас-
таняване под наем. Не без значение е и процентно-
то съотношение визирано в чл. 27, ал. 2 от същата. 
При действието на ПМС №300/10.11.2011, мини-
малната работна заплата е била в размер на 290.00 
лева при часово възнаграждение от 1.73 лв. Днес, 
съгласно ПМС № 350/19.12.2019 г. МРЗ е 610.00 
лева и часово възнаграждение от 3.66 лв.  

През последните години съществува трайно 
увеличение на картотекирането и изготвения 
списък за настаняване на  хора с жилищни нуж-
ди, който варира от 200 до 250 нови имена. Иде-
ята за сключването на новите договори е да се 
извършва за срок, не по дълъг от 5 години. Така 
би могло да се проследи доколко лицата изпъл-
няват задълженията си на добър стопанин на 
ползваните общински имоти и плащане на на-
емната цена. 

Във връзка с изпълняваните проекти на Об-
щина Русе през последните години се събори 
част от жилищния фонд, което създаде обектив-
ното му намаляване. В тази връзка съществува и 
определена възможност отделни празни терени 
да бъдат предоставени за отстъпено право на 
строеж срещу готови жилища, които да влязат 
като нов сграден фонд на разположение на 
предприятието. Отделна възможност представ-
лява и идеята за делба на имоти в съсобстве-
ност, ако това е невъзможно – продажба. 

Съществена идея на строителството в кв. 
Дружба 3 в годините преди 1989 година предс-
тавляваше изграждането на големи жилища, ко-
ито отговаряха на тогавашните демографски 
нужди от голяма жилищна площ, а именно 120 
кв.м. Възможността в тази насока е тези жили-

ща да бъдат разделени на две по-малки, като по 
този начин ще се настанят повече хора от спи-
съка. ОП „Управление на общинските имоти“ 
има нужда от малки апартаменти, които да пое-
мат повече домакинства и именно, чрез тази 
възможност това би могло да се осъществи. 

Неделимите апартаменти биха могли да се 
включат към т.нар. политика за изграждане на 
„социални домове за възрастни хора“, което пи-
лотно е направено с няколко жилища. В такива 
недвижими имоти биха могли да влизат по три-
ма души в отделни стаи с ползване на общи са-
нитарни помещения и кухня. Тази мярка ще зат-
върди социалната ангажираност на Община Ру-
се и иновативната идея три отделни домакинст-
ва да си помагат и живеят в разбирателство. 

Редовна актуализация в Наредба №6 е важна, 
тъй като съществуват дискусионни моменти, 
свързани със социалните функции на Община 
Русе и обстоятелствата произтичащи в чл.30А. 
Не на заден план е и прецизирането на опреде-
лени раздели, произтичащо от оперативен ха-
рактер в духа на концепциите за развитие и де-
мографските изменения на населеното място. 

III. Определяне на целите, приоритетните 
области, очакваните резултати в 
управлението и организацията на 
дейността 
Жилищният проблем в този вид се утвърждава 

като стратегически проблем на съвременното раз-
витие. Той трябва да бъде изведен на равнището 
на общинска дългосрочна политика, от чието ре-
шаване е заинтересована местната общност. 

Въз основа на горното изложение определя-
нето на жилищната политика трябва да отразява 
натрупания опит в тази област, променящата се 
икономическа и социална действителност, 
включително и международните тенденции.   

Целите, които могат да се поставят въз осно-
ва на тенденциите и възможностите за развитие 
са в няколко насоки: 

• Възпроизводството на жилищния фонд, 
чрез две количествени характеристики – увели-
чение, което включва нарастване броя на жи-
лищата в резултат на ново строителство и други 
видове строителни работи (реставрация, разши-
ряване, преустройство) и намаление, в резултат 
на събаряне с цел изграждане на обекти, преус-
тройство на жилища в нежилищни помещения, 
събаряне поради физическо или морално изха-
бяване и др.; 
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• Приемане на конкретна програма и осъ-
ществяване на мероприятия  за развитие на жи-
лищната политика на Община Русе – територи-
ално и селищно планиране, проучване, проекти-
ране и строителство на жилища и елементи на 
жилищната среда; инвестиции в строителство и 
придобиване на жилища за общинския жилищен 
фонд и техническата инфраструктура;  

• Пряка помощ на социално слабите се-
мейства, чрез управление на общинския жили-
щен фонд и кампанийни услуги; 

• Увеличаване на приходната част на  бю-
джета, като относителна стойност; 

• Поддръжка и планов ремонт на част от 
сградния жилищен фонд; 

• Въвеждане на иновативни услуги, които 
да повишат качеството; 

• Управление на материалната база; 
• Изграждане на специализирана информа-

ционна система, чрез собствен сайт и въвеждане 
на електронни услуги; 

Засилване на информираността е ключов 
компонент за обществото, което се стреми към 
решаване на жилищния проблем. Очакваният 
резултат е предварително моделиран чрез пре-
работката на събраната информация. Добре 
подплатената в теоретично и методологично от-
ношение информация е предпоставка за това. 
Потребностите от информация обаче се проме-
нят в пазарните условия. Реален потребител ве-
че е този, който осъществява жилищната поли-
тика на място, в определени територии, т.е. об-
щините. 

Съвременните градоустройствени тенденции 
и мястото на социалното жилище в градската 
структура следва да се подчинява на няколко 
принципи: уплътняване на застроените площи, 
изграждане на жилища върху незастроени земи 
и реконструкция на съществуващи сгра-
ди(такива с жилищно или различно от жилищ-
ното предназначение). Такава е практиката на 
градовете в Западна Европа, което допринася за 
непрекъснатото им развитие. Социалните жи-
лищни сгради могат да са предназначени като 
само за обитаване (монофункционални), така и 
със смесени функции (полифункционални). При 
втория тип основните функционални групи, ко-
ито си взаимодействат са две – обществена 
(публична) и жилищна (частна) със съответните 
обслужващи комуникационни зони, които са от 
съществено значение при планирането на сгра-
дите.(Христова, 2019) 

Развитието на сектора би могло да се осъ-
ществи, чрез активната работа в бъдещите пла-
нове за интегрирано развитие на общината, като 
част от  методологическите указания на Минис-
терството на регионалното развитие и благоуст-
ройството за програмния период 2021 – 2027 г. 
Плановете трябва да бъдат съобразени с норма-
тивните документи, свързани с местното само-
управление, териториалното устройство, опаз-
ването на околната среда, кадастъра и имотния 
регистър за територията на общината и да са в 
съответствие с целите на кохезионната полити-
ка на ЕС за периода 2021-2027 г. - „Европа по-
близо до гражданите чрез насърчаване на ус-
тойчивото и интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на местните 
инициативи“. Досегашните регионални схеми за 
пространствено развитие на районите от Ниво 2 
се заменят от интегрирани териториални страте-
гии за развитие. Срокът им на действие е седем 
години, като предвижданията за националните 
мрежи и съоръжения на транспортната и инже-
нерно-техническата инфраструктура ще са с пе-
риод до 30 години. С тях ще се определят сред-
носрочните цели, приоритети и перспективи за 
развитие на територията на съответния район за 
планиране в съответствие с предвижданията на 
Националната концепция за регионално и прос-
транствено развитие и другите секторни и хори-
зонтални политики, както и връзките с други 
райони. (Министерство на регионалното разви-
тие и благоустройство, 2020) 

В тази насока заслужава внимание резулта-
тите, които показаха в Благоевград по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“, където за 
периода 2017 – 2019 г. се изградиха над 200 но-
ви обзаведени жилища. Съществуването на не-
заети общински терени, създава необходимата 
основа за работа, която да допринесе към уве-
личаване на жилищния фонд и социалната по-
литика на Община Русе, а това ще способства и 
за цялостното развитие на града и региона. 
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Община Русе. Стратегия за управлението и 
разпореждането с общинска собственост за пе-
риода 2019-2023 https://obshtinaruse.bg/uploads/ 
files/Strategii 

(Obshtina Ruse. Strategiya za upravlenieto I 
razporejdaneto s obshtinska sobstvenost za perioda 
2019 – 2023 g) 

Закон за общинската собственост, изм. ДВ. 
бр.107 от 18 Декември 2020г.; 

(Zakon za obshtinskata sobstvenost, izm. DV. 
br.107 ot 18 dekemvri 2020 g.) 

Закон за местното самоуправление и местна-
та администрация, изм. и доп. ДВ. бр.70 от 
7Август 2020г.; 

(Zakon za mestnoto samoupravlenie I mestnata 
administratziya, izm. I dop. DV. br.70 ot 7 Avgust 
2020 g.) 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство [online]. [2020-10-24]. 
https://www.mrrb.bg/bg/obstinite-ste-razrabotvat-
planove-za-integrirano-razvitie-sus-srok-na-
dejstvie-7-godini/ 

(Ministerstvo na regionalnoto razvitie I blagou-
stroistvo) 

Наредба № 6 – За условията и реда за уста-
новяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и разпореждане с жилища – общинска соб-
ственост [online] https://obs.ruse-bg.eu/document-
category/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%B1%D0%B8/ 

(Naredba №6 – Za usloviyata I reda za ustano-
viyavane na jilishtni nujdi, nastaniyavane pod name 
I razporejdane s zhilishta – obshtinska sobstvenost) 

ПМС№300/10.11.2011 [online]. [2020-10-01]. 
https://nssi.bg/images/bg/legislation/decree/PMS_3
00_MRZ.pdf; 

(PMS№300/10.11.2011) 
ПМС№350/19.12.2019г.[online].[2020-10-01]. 

https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/decree/p
ms-350-2019.pdf; 

(PMS№350/19.12.2019г.) 
Христова, К., (2019) Съвременни тенденции 

при изграждането на социални жилища, IX 
Международна научна конференция по архи-
тектура и строителство; 

(Hristova., K., Savremenni tendentzii pri izgra-
jdaneto na sotzialni jilishta, IX Mejdunarodna kon-
ferentziya po arhitektura I stroitelstvo) 
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