
о~ОЗ Ю3 
до 

Г-И ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТ -РУСЕ 

ОТГОВОР 

НА ПИТАПЕ НА 

Г-Н КОСЬО СТАНЕВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

ОТ ГРУПАТА НА „БСП" 

с рег. индекс № Об-01-45/23.02.2023 г. 

и вх. № 161/20.02.2023 г. в Общински съвет - Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЗАРДЖИЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЕВ, 

На основание чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и във 

връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрадия, 

представям писмен отговор на зададения въпрос в питането Ви с рег. индекс № 06-01- 

45/23.02.2023 г: 

1. „Как беше организирана и реализирана програмата „Културен чек" за 

учениците от XII клас в училищата на територията на община Русе? Анализи и изводи" 

С Решение № 898, прието с Протокол № 33/26.04.2022 г. на Общински съвет - Русе е 

приет бюджета на Община Русе за 2022 г. Съгласно т. 3.7 от цитираното решение, в утвърдения 

разчет на целевите разходи и субсидии са предвидени средства в размер на 10 000 лв. за 

инициативата „Културен чек". Инициативата „Културен чек" е насочена към всички 

дванайсетокласници в общинските и държавни училища на територията на Община Русе. 

Основната цел на инициативата е да приобщи младите хора към музикални и театрапни творби 

от българската и световната класика, като същите имат възможност да посетят едно 

представление напълно безплатно. 
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Със Заповед №РД-01-3440/20.10.2022 г. на г-н Пенчо Милков - кмет на Община Русе 

~ са определени реда и условията за предоставяне на културни чекове на учениците от XII клас 

в училищата на територията на община Русе. 

С Писмо № 91-1221-2/24.10.2022 г. на г-н Енчо Енчев - зам.-кмет „Хуманитарни 

дейности" към Община Русе са уведомени всички общински и държавни училища за 

разпределението на културните чекове на база брой ученици, записани в XII клас, както 

следва: 

Общински училища: 

1. Средно училище „Йордан Йовков" - 22 броя 

2. Средно училище „Христо Ботев" - 84 броя 

З. Средно училище „Възраждане" - 27 броя 

4. Средно училище за европейски езици „Св. Константин - Кирил Философ" - 107 броя 

5. Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер" - 79 броя 

6. Средно училище „Васил Левски" - 73 броя 

7. Математическа гимназия „Баба Тонка" - 103 броя 

8. Английска езикова гимназия „Гео Милев" - 106 броя 

9. Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев" - 20 броя 

10. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф 

Вондрак" - 35 броя 

Държавни училища: 

1. Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов" - 79 

броя 

2. Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин" - 40 броя 

3. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова" - 62 броя 

4. Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов" - 99 броя 

5. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети" - 80 броя 

6. Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - 47 броя 

7. Професионална гимназия по транспорт - 37 броя 

8. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев" - 96 

броя 

9. Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров" - 29 броя 

10. Спортно училище „М-р Атанас Узунов" - 20 броя 

11. Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" - 46 броя 
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Общия брой културни чекове за учениците записани в XII клас в общинските и държавни 

~ училища е 1291 броя. 

Културните чекове са отпечатани и номерирани, състоящи се от две части - отрязък 

и ,,Б и са предоставени с приемо-предавателен протокол на директорите на съответните 

общински и държавни училища или на определени от тях длъжностни лица от образователната 

институция. Всеки културен чек беше предоставен в индивидуален плик с отпечатан QR код, 

водещ към програмата на всеки от институтите. 

В продължение на инициативата „Културен чек", Община Русе сключи двустранни 

договори с културните институти за регламентиране реда за ползване на културните чекове от 

учениците, както и начина на заллащане, при използвани чекове от учениците. 

В изпълнение на договорите, културните институти се задължават да осигуряват досrьп 

на учениците, притежаващи културен чек, предоставен от Община Русе, до спектакли в 

периода до 30 декември 2022 г. с изключение на премиерни спектакли за гр. Русе и спектакли 

с концерти на гостуващи трупи. При посещение в културните институти, оторизиран служител 

(касиер) да вписва надлежно дата, час, място и ред в културния чек за избрания от ученика 

спектакъл или концерт. При представяне на чека, отрязък „А" остава в касиера на културния 

институт за отчитане, а отрязък „Б" се връща на ученика за представяне при влизане в салона 

на театьра или операта. 

Отчитането на културните чекове се осъществява чрез прилагане на отрязък „А" към 

издадените фактури до 5-то число на всеки следващ месец в отдел „Образование, спорт и 

младежки дейности", като се изготвя и приемо-предавателен протокол. Средствата се 

изплащат ежемесечно в срок от 10 работни дни от представяне на фактурата и отчетените 

чекове. На база планираните в Общински бюджет средства и броя на учениците беше 

изчислена и стойността на един културен чек в размер на 7,70 лв. 

След края на инициативата, може да се направи следния анализ: 

За месеците ноември и декември 2023 г. представленията, които са посетени са както 

следва: 

Драматичен театър „Сава Огнянов" - Русе 

представление „ Lovid-19" - 49 бр. отчетени културни чекове 

представление „ Боряна" - 33 бр. отчетени културни чекове 

представление „Големанов" - 23 бр. отчетени културни чекове 

представление „Балкански синдром" - 142 бр. отчетени културни чекове 
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представление „ Лилиом" - 229 бр. отчетени културни чекове 

` представление „Юзър" - 48 бр. отчетени културни чекове 

Държавна опера - Русе 

представление „Козият рог" - 27 бр. отчетени културни чекове 

представление „Лястовичката" - 1 бр. отчетен културен чек 

представление „Травиата" - 6 бр. отчетени културни чекове 

представление „Прилепът" - 50 бр. отчетени културни чекове 

представление „Спасете Коледа" - 7 бр. отчетени културни чекове 

представление „Лешникотрошачката" - 12 бр. отчетени културни чекове 

Куклен театър - Русе - единични посещения на постановки 

Изводи: 

Само за период от два месеца почти 50% от всички зрелостници или общо 627 души са 

се възползвали от възможносrга да посетят спектакъл на един от държавните културни 

институти на територията на Русе. 84% от учениците са предпочели заглавие от афиша на 

Драматичен теагьр „Сава Огнянов" - Русе, а останалите 16% - оперно представление в 

Държавна опера - Русе. В Държавен Куклен театър - Русе са отчетени само единични 

посещения с културен чек. 

По този начин зрелостниците са се запознали с над 10 заглавия от българската и 

световна класика и техните съвременни сценични интерпретации. Считаме пилотното 

прилагане на инициативата за изключително успешно. Смятаме, че при едно навременно 

планиране и обявяване старта на инициативата през пролеrга на 2023 г., тя гце има още по- 

голямо въздействие върху дванайсетокласниците. Освен това, удължаването на периода на 

прилагането й гарантира по-широк досrьп до разнообразно културно съдържание, 

увеличавайки избора измежду спектакли от афишите на културните институти за два различни 

театрални сезона. 

С уважениеа~ 
/г 

ПЕНЧОIЙИЛКОВ 

Кмет на Община Русе 
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