
до 
ОБЩИИСКИ СЪВЕТ 

РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

ПЕНЧО МИЛКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИИА РУСЕ 

ОТНОСНО: Допълнение към Предложение №990/25.11.2022 г. за корекция на 

Бюджета на Община Русе за 2022 година 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване допълнение към 

Предложение №990/25.11.2022 г. за корекция на бюджета на Община Русе за 2022 
година, както следва: 

1. Постьпил е доклад от началник отдел „Информационни технологии и връзки с 

общественосrга" /ИТВО/ за изграждане на контактен ценrьр за сигнали на граждани, 

включително внедряване, обучение и изработка на мобилно приложение. Системата за 

сигнали, ще позволи на гражданите чрез уеб или мобилната версия на платформата, да 
подават 24/7/365 сигнали относно проблеми. Снабдена е с функционална възможност за 

прикачване на снимков материал, категоризация на сигнала /кой ресор е компетентен 

да разреши проблема, според подаващия/, както и обратна връзка /чрез имейл/ към 

гражданите в момента, в който проблемът бъде разрешен. При подаване на сигнал от 

потребител, той автоматично се геопозиционира на карта, като по този начин се 

определя локацията на проблема. Мобилната версия на уеб системата за сигнали 

предлага пълната функционалност на платформата. 
Във връзка с гореизложеното предлагам създаване на нови обекти в 

Инвестиционната програма за 2022 г., в дейност 122 „ Общинска администрация", 
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти", както 
следва: 

- Обект: „Допълнителен модул на програмен продукт Архимед" за 10 320 лв. 

- Обект: „Контактен ценrьр за неспешни обаждания,(уеб платформа за сигнали) 

внедряване, интеграция с Архимед" за 35 400 лв. 

- Обект: „Мобилна версия на платформа за сигнали" за 35 400 лв. 

Средствата в размер на 81 120 лв. се осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи", дейност 998 „Резерв". 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за 
организацията и дейносrта на Общински съвет-Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да 
вземе следното 



РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. б от ЗМСМА, чл.124 от 

Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Русе 

РЕШИ: 
I. Разходи - местни дейности 

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби" 

дейност 122 „ Общинска администрация" 

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи 

за програмни продукти" 

Обект: „Допълнителен модул на програмен продукт Аркимед"+10 320 лв. 

Обект: „Контактен ценrьр за неспешни обаждания 

(уеб платформа за сигнали)"+35 400 лв. 

Обект: „Мобилна версия на платформа за сигнали"+35 400 лв. 

Всичко за дейност: 

Всичко за функция: 

ФУНКЦИЯ Разкоди некласифицирани в другите функции 

дейност 998 „Резерв" 

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" 

Всичко за дейност: 

Всичко за функция: 

Всичко разходи по бюджета: 

ПЕНЧО МИЛКОВ 

Кмет на Община Русе 

+81 120 лв. 

+81 120 лв. 

+81 120 лв. 

-81 120 лв. 

-81 120 лв. 

-81 120 лв. 

0 лв. 

2 


